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Forord – Ansvarligt gennem usikre tider

I februar 2022 vendte krigen tilbage til Europa. Ruslands brutale angreb på Ukraine viser, at vi 
ikke kan tage freden og friheden for givet. Vi skal vedvarende forsvare den.

Krigen påvirker også vores hjemlige forhold. Vores energiforsyning er under pres. Og inflatio-
nen og de kraftigt stigende priser på alt fra fødevarer til benzin udfordrer mange danskere.

Dansk økonomi er stærk. Arbejdsløsheden er lav. Eksporten vokser. Og beskæftigelsen er hø-
jere end nogensinde. Derfor er Danmark godt rustet til at håndtere den usikkerhed, som møder 
os nu.

Vi skal hjælpe de danskere, der er hårdt ramt af prisstigningerne – på en økonomisk ansvarlig 
måde. Regeringen har præsenteret et forslag til en stram finanslov. Vi vil prioritere sundhed, 
psykiatri og ældre og sætte penge af til at håndtere de udfordringer, som inflationen skaber.

Regeringen vil fortsætte arbejdet med reformprogrammet Danmark kan mere. Vi skal styrke 
dansk økonomi, få flere i arbejde og fremtidssikre velfærden. Med velfærdsaftaler med alle lan-
dets kommuner vil vi tage livtag med bureaukratiet og skabe mere plads til nærvær og faglighed. 
Og vi vil klæde de næste generationer bedre på til fremtiden med uddannelsesreformer – et nyt 
optagesystem og en ny struktur for universitetsuddannelserne.

Samtidig skal vi fortsætte den ambitiøse grønne omstilling. Med mere grøn strøm – havvind og 
landvind – og grøn varme til de danske husholdninger. Vigtige skridt fremad, der sammen med 
de øvrige grønne beslutninger, vi har truffet, bringer os næsten tre fjerdedele af vejen til 70 
procent i 2030.

Endelig vil regeringen fortsætte arbejdet med at øge trygheden i Danmark. Med en ny bande-
pakke vil vi slå hårdt ned på de kriminelles forretningsmodel, bryde fødekæderne til banderne 
og give politiet bedre redskaber til efterforskning.

Siden regeringen kom til, har ni ud af ti aftaler været brede aftaler hen over midten. Det brede 
samarbejde ønsker regeringen at fortsætte i det nye folketingsår.

Regeringen ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier.

Mette Frederiksen
Statsminister
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Beskæftigelsesministeren

Ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., 
lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser (Udmøntning af Trepartsaftale om 
initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at sikre et klart regelgrundlag i sager om seksuel chikane, højere 
godtgørelse i grove sager samt en bedre retsstilling for elever og lærlinge, der har været udsat 
for seksuel chikane. Lovforslaget udmønter trepartsaftalen om at modgå seksuel chikane på 
arbejdspladser fra marts 2022.

Lov om krav til arbejdsgivere, som stiller bolig til rådighed for ansatte (Okt I)

Lovforslaget har til formål at indføre et generelt krav om, at en arbejdsgiver, som stiller bolig til 
rådighed for én eller flere ansatte, skal sikre gode og tidssvarende boligforhold. Desuden foreslås 
det, at Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, om kravene til boligforholdene overholdes. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi mellem rege-
ringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kri-
stendemokraterne fra januar 2022.

Ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (Forlængelse af det 
midlertidige børnetilskud for 2023) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at forlænge det midlertidige børnetilskud indtil udgangen af 2023, 
hvorefter det nye kontanthjælpssystem træder i kraft. Det midlertidige børnetilskud giver en 
midlertidig økonomisk håndsrækning til børn i familier, som er berørt af kontanthjælpsloftet og 
SHO-ydelsen. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om et nyt kontanthjælpssystem med 
plads til børnene mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven-
stre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne fra juni 2022.

Ændring af lov om Arbejdsmarkedets fond for Udstationerede (Udmøntning af Dansk 
Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisations aftale om principper for 
justering af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede m.v.) (Okt I)

Lovforslaget har bl.a. til formål at implementere en aftale mellem Fagbevægelsens Hovedorga-
nisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om justeringer af Arbejdsmarkedets Fond 
for Udstationerede, der er indgået i forbindelse med OK20. Lovforslaget sikrer endvidere en 
beskyttelse af oplysninger om lønmodtagernes identitet i forbindelse med fondens behandling 
af et løntilgodehavende m.v. Desuden indføres en ordning med obligatorisk remonstration (gen-
vurdering) af fondens afgørelser.

Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Erhvervssygdomsudvalgets sammensætning 
ved behandlingen af veteransager om psykisk sygdom) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til, at psykiske arbejdsskadesager, som vedrører 
tidligere udsendte veteraner, behandles i Erhvervssygdomsudvalget med deltagelse af særligt 
sagkyndige tilforordnede. Lovforslaget er en opfølgning på en bred aftale i Folketinget om bedre 
behandling af veteraners arbejdsskadesager fra marts 2022.
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Ændring af barselsudligningsloven og barselsloven (Regulering af bidragssatsen i bar-
selsudligningsordningen på det private arbejdsmarked og varslingsfrist for udskydelse 
af orlov) (Okt II)
 
Bidragssatsen i barselsudligningsordningen på det private arbejdsmarked reguleres årligt efter 
indstilling fra ATP’s bestyrelse. Som følge af, at bidragssatsen reguleres direkte i loven, kræver 
dette lovændring. Med lovforslaget konsekvensrettes desuden en varslingsfrist for retsbaseret 
udskydelse af orlov i barselsloven fra 8 til 6 uger, som ved en fejl ikke blev gennemført ved lov 
nr. 343 af 22. marts 2022.
 
Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at forbedre lønmodtageres arbejdsvilkår ved at fremme en mere gen-
nemsigtig og forudsigelig ansættelse. Lovforslaget gennemfører direktiv 2019/1152 om gen-
nemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for arbejdstagere i Den Europæiske Union (arbejdsvil-
kårsdirektivet), som stiller krav om at fastsætte minimumsrettigheder for alle arbejdstagere i 
Unionen.
 
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og forskellige 
andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller tele-
fon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn m.v.) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at understøtte en omlægning af en del af beskæftigelsesindsatsen, der 
i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, i retning af ordinære løntimer, ordinær ud-
dannelse og virksomhedsrettede tilbud samt at reducere administrationen i jobcentrene. Endvi-
dere har lovforslaget til formål inden for de første seks måneders ledighed at give den ledige 
mulighed for at vælge, om samtaler skal afholdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved 
personligt digitalt fremmøde (video). Lovforslaget er en opfølgning på anden delaftale om ny-
tænkning af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folke-
parti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løs-
gængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech) fra 
juni 2022.
 
Ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring, udlændingeloven og lov om 
udstationering af lønmodtagere m.v. (Udmøntning af dele af aftale om en ny reform-
pakke for dansk økonomi, aftale om initiativer på asbestområdet, anbefalinger fra det 
midlertidige AMO-udvalg m.v.) (Nov I)
 
Formålet med lovforslaget er, at virksomheder, der gentagne gange overtræder arbejdsmiljølo-
ven og udstationeringsreglerne uden at vise viljen til at rette op på forholdene, skal følges tættere 
af Arbejdstilsynet end i dag, og at byggepladser som yderste konsekvens skal kunne lukkes, indtil 
arbejdsmiljøforholdene er bragt i orden (byggepladsforbud). Formålet med lovforslaget er også 
at styrke indsatsen mod brugen af illegal arbejdskraft ved at indføre krav om, at arbejdsgivere 
skal sørge for, at de ansatte efter anmodning fra Arbejdstilsynet og Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration (SIRI) fremviser identifikationspapirer og ved at stille krav om flere 
oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Disse dele af lovforslaget er en 
opfølgning på aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi mellem regeringen (Socialde-
mokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne 
fra januar 2022. Endvidere har lovforslaget til formål at implementere dele af anbefalingerne fra 
det midlertidige AMO-udvalg om en forbedring af arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse og 
om tydeliggørelse af reglerne om arbejdspladsvurdering. Lovforslaget har endelig til formål at 
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implementere dele af aftalen om initiativer på asbestområdet mellem regeringen (Socialdemo-
kratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kri-
stendemokraterne fra maj 2022 samt at give Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø adgang til yderligere oplysninger i indkomstregistret m.v.
 
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af retten til uddannelse 
for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til 
og med 2023) (Nov I)
 
Lovforslaget forlænger retten til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhvervet eller 
følgeerhverv, og giver ledige i målgruppen ret til al slags uddannelse i 2023 inden for puljen. 
Lovforslaget er en opfølgning på punkt 7 i aftalen om erstatning m.v. til minkavlerne og følge-
erhverv berørt af covid-19 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, 
Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance fra januar 2021.
 
Ændring af lov om social pension og lov om ophævelse af lov om den sociale pensions-
fond (Tildeling af anciennitet til tidlig pension for perioder under opskoling og ophæ-
velse af Den Sociale Pensionsfond) (Nov II)
 
Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt at få medregnet perioder under opskoling til 
anciennitet til tidlig pension. Lovforslaget vil medføre, at perioder under opskoling fremadrettet 
kan tælle med i anciennitetsopgørelsen, når en person som led i et ansættelsesforhold og med 
en løbende arbejdsgiverudbetalt supplerende aflønning er blevet opskolet til et tidssvarende ud-
dannelsesniveau inden for samme branche. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om ny ret 
til tidlig pension mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti og Enhedslisten fra oktober 2020. Lovforslaget ophæver også lov om den sociale pensi-
onsfond, idet fonden ikke længere indeholder midler.
 
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af uddannelsesløftet med 
forhøjet dagpengesats på 110 pct. til og med 2023) (Nov II)
 
Lovforslaget har til formål at forlænge uddannelsesløftet med ret til tilbud om en erhvervsud-
dannelse på positivlisten for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller 
faglærte med forældet uddannelse til og med 2023. Dagpengemodtagere, der deltager i en er-
hvervsuddannelse under uddannelsesløftet, modtager dagpenge med et beløb svarende til 110 
pct. af medlemmets hidtidige dagpengesats, dog højst 110 pct. af dagpengenes højeste beløb. 
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi mellem 
regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og 
Kristendemokraterne fra januar 2022.
 
Lov om midlertidig jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere (Dec I)
 
Lovforslaget indfører en midlertidig jobpræmieordning for ydelsesmodtagere i kontanthjælps-
systemet, som i januar 2024 har modtaget ydelse i mindst 1 år inden for de sidste 3 år. Præmien 
vil være på 5.000 skattefrie kroner, der udbetales som et engangsbeløb, når ydelsesmodtagere 
forlader kontanthjælpssystemet og kommer i beskæftigelse i 6 sammenhængende måneder. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi mellem rege-
ringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kri-
stendemokraterne fra januar 2022.
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Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte (Afskaffelse af indtægts-
regulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb 
og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsbereg-
ninger m.v.) (Dec I)
 
Lovforslaget har til formål at gøre det mere attraktivt for seniorer at bidrage aktivt på arbejds-
markedet efter folkepensionsalderen. Lovforslaget indebærer derudover justeringer i beregning 
af pension med henblik på at gøre beregningerne mere rimelige. Lovforslaget er en opfølgning 
på aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi mellem regeringen (Socialdemokratiet), 
Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Radikale Venstre fra januar 
2022.
 
Ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love (En politisk aftale om 
arbejdsskadeområdet og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejds-
pladsen) (Jan II)
 
Formålet med lovforslaget er at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for tilskadekomne 
og implementere tiltag til at understøtte en hurtigere sagsbehandling i arbejdsskadesager, så til-
skadekomne hurtigst muligt får klarhed over deres økonomiske situation. Herudover forhøjer 
forslaget erstatningssummerne ved arbejdsskader. Endelig har lovforslaget til formål at lette ad-
gangen til fuld erstatning for ansatte, der udsættes for vold på arbejdet. Denne del af forslaget 
er en opfølgning på beslutningsforslag nr. B 46 fra folketingsåret 2018/19. Lovforslaget er en 
opfølgning på aftalen om et forbedret arbejdsskadesystem mellem regeringen (Socialdemokra-
tiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dan-
marksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet fra sep-
tember 2022.
 
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse 
af beskæftigelsesindsatsen og lov om aktiv socialpolitik m.v. (Justering af fleksjob og før-
tidspension) (Jan II)
 
Lovforslaget har til formål at udmønte justeringer af reformen af førtidspension og fleksjob fra 
2013. Lovforslaget er en opfølgning på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” fra 
juni 2019 og aftalen om bedre ressourceforløb mellem regeringen (Socialdemokratiet), Sociali-
stisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fra 
december 2020.
 
Lov om velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet (Feb I)
 
Lovforslaget har til formål at udmønte en kommende aftale om velfærdskommuner på beskæf-
tigelsesområdet, hvor beskæftigelsesindsatsen i fire udvalgte kommuner sættes mest mulig fri 
for statslig regulering. Lovforslaget er bl.a. en opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL 
om kommunernes økonomi for 2023 fra juni 2022.
 
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om in-
tegration af udlændinge i Danmark m.v. (37-timers arbejdspligt) (Feb I)
 
Lovforslaget har til formål at udmønte forslaget om 37-timers arbejdspligt fra regeringens udspil 
”Danmark kan mere I” fra september 2021.
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Ændring af barselsloven, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Indførelse 
af ret til orlov og barselsdagpenge m.v. for retlige forældre/medfædre på baggrund af 
altruistiske surrogataftaler) (Feb I)
 
Lovforslaget har til formål at sikre, at retlige forældre/medfædre på baggrund af altruistiske 
surrogataftaler indgået efter den 1. juli 2023 får rettigheder efter barselsloven, lov om aktiv so-
cialpolitik m.v. på linje med andre forældre. Lovforslaget følger op på den foreslåede ændring 
af børneloven under social- og ældreministeren, som vil anerkende retlige forældre og medfædre 
på baggrund af altruistiske surrogataftaler, og som fremsættes af social- og ældreministeren.
 
Ændring af lov om sygedagpenge m.v. (Opfølgning på kritisk gennemgang af sygedag-
pengereformen) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre ændringer i sygedagpengeloven m.v. som følge af 
beskæftigelsesministerens kritiske gennemgang af sygedagpengereformen.
 
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse 
af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et forenklet 
kontaktforløb og permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats) (Feb ll)
 
Lovforslaget har til formål at forenkle kontaktforløbet for forsikrede ledige og at give arbejds-
løshedskasserne ansvaret for kontaktforløbet i de første tre måneders ledighed. Lovforslaget har 
endvidere til formål at permanentgøre lempelsen af uddannelsespålægget. Lovforslaget er en 
opfølgning på anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen (So-
cialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på 
vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, 
Marie Krarup og Lise Bech) fra juni 2022.
 
Ændring af lov om aktiv socialpolitik m.fl. (Udmøntning af aftalen om nyt kontanthjælps-
system med plads til børnene) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at sikre, at børn af forældre i kontanthjælpssystemet vokser op med 
samme muligheder for at være en del af fællesskabet som deres jævnaldrende, samtidig med, at 
der stadig er en tydelig økonomisk gevinst ved at tage et arbejde. Lovforslaget er en opfølgning 
på aftalen om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene mellem regeringen (Socialdemo-
kratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemo-
kraterne fra juni 2022.
 
Lov om engangskompensation for afskaffelse af grøn check (Feb II)
 
Formålet med lovforslaget er at udbetale en engangskompensation på 500 kr. i 2023 for den 
grønne check, der blev afskaffet som led i aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi fra 
januar 2022. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om nyt kontanthjælpssystem med plads 
til børnene mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 
Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne fra juni 2022.
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Ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Psykisk arbejdsmiljø, virksomhedens sam-
arbejde om sikkerhed og sundhed, styrkelse af krav til arbejdspladsvurdering, udvidelse 
af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, indsamling, behandling og videregivelse af 
data, aftaleforløb med virksomhederne, forhøjet bødeniveau m.v.) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at revidere den grønlandske lov om arbejdsmiljø, så den kommer på 
niveau med standarderne i den gældende danske arbejdsmiljølov i det omfang, det giver mening 
for det grønlandske arbejdsmarked.
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Børne- og undervisningsministeren

Ændring af lov om erhvervsuddannelser (Permanentgørelse af Team Danmark ordning) 
(Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at permanentgøre Team Danmark ordningen, hvorefter elitesports-
udøvere kan gennemføre erhvervsuddannelser på særlige fleksible vilkår. Lovforslaget vil bl.a. 
medføre, at henholdsvis elevens eller lærlingens tid i grundforløbet og hovedforløbet kan ud-
strækkes med op til 50 pct. og give mulighed for skoleoplæring i perioder med særlig meget 
sportsudøvelse. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om permanentgørelse af forsøgsord-
ningen om særlige vilkår for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelserne mellem regeringen 
(Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det 
Konservative Folkeparti, og Liberal Alliance fra maj 2021.
 
Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser 
(Indførelse af refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag, justering af fleksi-
belt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2023, fastsættelse af mo-
delparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af lærepladsafhængigt ar-
bejdsgiverbidrag for 2023, afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet 
m.v.) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at foretage den årlige justering af det fleksible uddannelsesbidrag og 
det aktivitetsafhængige VEU-bidrag og foretage den årlige opdatering af modelparametrene for 
erhvervsuddannelser, der indgår i beregningen af det lærepladsafhængige AUB-bidrag. Lov-
forslaget indeholder desuden forslag til refusion for arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag 
for elever og lærlinge, afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet og inkorporering 
af en tekstanmærkning om lærepladstaxametertilskud til skoler.
 
Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenud-
dannelse m.v., lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, lov om instituti-
oner for erhvervsrettet uddannelse og lov om private institutioner for gymnasiale ud-
dannelser (Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner) 
(Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at sikre, at samfundsengagerende ungdomsorganisationer får ret til 
adgang til at udøve oplysende virksomhed over for eleverne på ungdomsuddannelsesinstitutio-
ner mindst én gang årligt samt i forbindelse med folketingsvalg m.v.
 
Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenud-
dannelse m.v. og lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannel-
ser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddan-
nelse (Etablering af mulighed for organisatorisk adskillelse af Europaskolen fra Sankt 
Annæ Gymnasium og mulighed for fastlæggelse af kapacitetsloft på Europaskolen m.v.) 
(Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at etablere mulighed for, at Københavns Kommune kan vælge at 
udskille Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium som en særskilt kommunal institution og 
etablere mulighed for, at der kan fastlægges et kapacitetsloft på Europaskolens sidste tre klasse-
trin.
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Ændring af lov om folkeskolen (Permanentgørelse af forsøg med internationale udsko-
lingslinjer) (Nov I)
 
Lovforslaget skal permanentgøre et forsøg med internationale linjer i udskolingen. Forsøget 
giver mulighed for i op til 50 pct. af undervisningstiden at undervise på engelsk i et vist omfang, 
primært i de naturvidenskabelige fag, og dermed fravige folkeskolelovens forudsætning om, at 
undervisningssproget er dansk.
 
Ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundsko-
ler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Udskydelse af revisi-
onsbestemmelse) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at ændre revisionsbestemmelsen i lovens § 6, således at revisionen 
udskydes til folketingsåret 2023/24, da revisionen skal bygge på en evaluering af loven, som ikke 
vil være gennemført i så god tid, at det vil være muligt at nå både forhandlinger og lovproces i 
folketingsåret 2022/23.
 
Ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love (Udsky-
delse af solnedgangsklausuler) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at udskyde solnedgangsklausuler, der er fastsat i lovgivningen vedrø-
rende trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra okto-
ber 2017, og som automatisk træder i kraft 31. december 2022. Det foreslås at udskyde solned-
gangsklausulerne til udgangen af 2023 med henblik på indgåelse og udmøntning af en ny tre-
partsaftale om voksen- og efteruddannelse.
 
Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at give bedre mulighed for at udsætte skolestarten, hvis der er forhold 
relateret til barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse, som kan skabe tvivl om, hvorvidt bar-
net er klar til at starte i skole i det kalenderår, hvor undervisningspligten indtræder. Lovforslaget 
er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2022 mellem regeringen (Socialdemokratiet), 
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne fra 
december 2021.
 
Lovgivning om opfølgning på aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte 
børn og unge m.v. (Jan II)
 
Lovforslaget har til formål at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge ved 
at regulere behandlings- og specialundervisningstilbud samt ved at styrke det kommunale myn-
dighedsansvar og tilsynet med de fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, som har an-
bragte børn og unge, samt at præcisere whistlerblowerordningen. Lovforslaget udmønter aftalen 
om at styrke undervisningen for anbragte børn og udsatte børn og unge mellem regeringen 
(Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne fra 
marts 2022.
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Ændring af lov om folkeskolen (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1.-2. 
klassetrin) (Jan II)
 
Lovforslaget har til formål at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i børnehaveklassen og 
på 1.-2. klassetrin, dog med mulighed for op til 28 elever i særlige tilfælde. Klasseloftet på 3.-9. 
klassetrin vil fortsat være 28 elever med mulighed for op til 30 elever i særlige tilfælde. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2022 mellem regeringen (Socialdemo-
kratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemo-
kraterne fra december 2021 samt den efterfølgende aftale mellem regeringen (Socialdemokra-
tiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk 
Folkeparti og Liberal Alliance om at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse 
fra september 2022.
 
Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Flere rettigheder 
og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) (Jan II)
  
Lovforslaget har til formål at skabe en bedre ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 
bl.a. ved at tydeligere myndighedsansvar, etablering af STU-portal samt at give elever flere ret-
tigheder i forbindelse med valg af tilbud og tidligere afklaring m.v. Lovforslaget er en opfølgning 
på aftalen om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU mellem regeringen (Socialdemo-
kratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne og Alternativet fra maj 
2022.
 
Ændring af lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet (Udbre-
delse af eksisterende velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskoleområdet) (Feb I)
 
Lovforslaget har til formål at udbrede eksisterende velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskole-
området til flere kommuner og frisætte de pågældende kommuner fra statslige krav med henblik 
på at udvikle bedre velfærd for borgerne.
 
Ændring af dagtilbudsloven (Automatisk opskrivning af børn bosat i forebyggelsesom-
råder til dagtilbud) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at indføre regler, så børn, som er bosat i forebyggelsesområder, og 
som ikke allerede er skrevet op, automatisk bliver skrevet op til en plads i dagtilbud, når de er 9 
mdr. gamle, så børnene starter i dagtilbud, når de er 1 år. Forældrene skal aktivt tilkendegive, at 
de ønsker pladsen.
 
Ændring af dagtilbudsloven, folkeskoleloven m.fl. (Forbud mod brug af børn og unge un-
der 18 år som tolke) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at indføre forbud mod, at børn og unge under 18 år anvendes som 
tolke til oversættelse af fremmedsprog. Formålet er at undgå, at børn og unge under 18 år sættes 
i en situation, hvor de skal tolke for deres forældre eller andre familiemedlemmer. Forslaget vil 
omfatte de områder i den offentlige sektor, hvor der kan forventes at opstå situationer, hvor 
børn og unge tolker. Lovforslaget udmønter aftalen mellem regeringen (Socialdemokratiet) Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet fra september 2022.
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Ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Obligatorisk seksualundervisning og ud-
videlse af formålsbestemmelse) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at indføre obligatorisk seksualundervisning på de gymnasiale uddan-
nelser samt at indarbejde miljø i formålsbestemmelsen som et emne, eleverne skal lære at for-
holde sig til.
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Erhvervsministeren

Ændring af lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere samt ændring af lov 
om markedsføring (Skærpelse af regler om markedsføring af lattergas til beruselse og 
indførelse af mærkningsordning for retoucherede reklamebilleder samt mulighed for 
fængselsstraf) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at styrke forbrugerbeskyttelsen ved for det første at skærpe reglerne 
for markedsføring af lattergas til forbrugere, sikre elektronisk aldersverificering, sætte fokus på 
salg til beruselsesformål og tilpasse reglerne til ændrede salgskanaler. Denne del af lovforslaget 
er en opfølgning på aftalen om opfølgning på evaluering af lattergasloven mellem regeringen 
(Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet fra januar 2022. For det andet har lov-
forslaget til formål at skærpe sanktionerne i markedsføringsloven med henblik på at sanktionere 
grove og systematiske overtrædelser af markedsføringslovens forbud mod vildledning med hen-
blik på at øge den præventive effekt. Lovforslaget har herudover til formål at indfco2øre en 
obligatorisk mærkningsordning ifm. retoucherede reklamebilleder og -film, hvor kroppens fa-
con, størrelse eller hud er ændret, og hvor dette kan bidrage til kropspres. Mærkningsordningen 
skal skabe gennemsigtighed omkring anvendelsen af retoucherede reklamebilleder og -film, og 
reducere presset ifm. urealistiske kropsidealer, som især børn og unge kan udsættes for.
 
Lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive 
interesser (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2020/1828/EU om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kol-
lektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF i dansk ret. I overensstemmelse med 
direktivet er formålet med lovforslaget at udvide ordningen for anlæggelse af grænseoverskri-
dende og nationale gruppesøgsmål og dermed forhøje forbrugerbeskyttelsen.
 
Ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, kreditaftaleloven, lov om en garantifond 
for skadesforsikringsselskaber og forskellige andre love (Indgreb overfor kreditter, der 
ydes rentefrit og uden andre omkostninger, udvidelse af dækningsområde for Garanti-
fonden for skadesforsikringsselskaber til at omfatte livsforsikringsselskaber, der udøver 
arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed i Danmark m.v.) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en række ændringer af den finansielle regulering for 
blandt andet at styrke forbrugerbeskyttelsen. Der foreslås for eksempel en ændring vedrørende 
regulering af forbrugslånsvirksomheder, der udbyder de såkaldte ”Køb nu - betal senere-lån” 
(BNPL). Derudover foreslås det, at Garantifonden for skadesforsikring dækker arbejdsulykkes-
forsikringer, uafhængigt af om forsikringen er tegnet i et livs- eller skadesforsikringsselskab, 
hvilket sikrer en ensartet beskyttelse af de sikrede under arbejdsulykkesforsikringer.
 
Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at give Finanstilsynet tilsynsansvar for KommuneKredit og indføre 
en række krav for KommuneKredit med udgangspunkt i reglerne, der er gældende for kreditin-
stitutterne. Det betyder bl.a., at KommuneKredit vil blive underlagt regler for ledelse og styring, 
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likviditet, markedsrisici og tilsyn m.v. Med lovforslaget tages der dog højde for de særlige for-
hold, som gør sig gældende for KommuneKredit. Endelig foreslås det at KommuneKredit 
fremadrettet får mulighed for at låne til grønlandske og færøske kommuner mod en fuld stats-
garanti.
 
Lov for Grønland om gennemførsel af restriktive foranstaltninger over for Rusland og 
Belarus (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at give erhvervsministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og 
fiskeri og transportministeren bemyndigelse til på egne områder, at fastsætte regler om, at EU’s 
sanktioner over for Rusland og Belarus gælder for Grønland på de områder, som ikke er over-
taget af Grønland. Med lovforslaget foreslås endvidere en ændring af våbenloven, hvor justits-
ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om gennemførelse af internationale sanktioner på 
våbenområdet, som er fastsat af EU, FN eller øvrige internationale organer.
 
Ændring af lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden (Deltagelse i CO2-lagringsaktivite-
ter) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at etablere hjemmel til, at Nordsøfonden kan deltage i licenser og 
aktiviteter vedrørende lagring af CO2 i Danmark. For at staten kan få del i eventuelle kommende 
gevinster ved CO₂-lagring, vil staten indgå som medejer af licenser til dansk CO₂- lagring vare-
taget af Nordsøfonden. Gældende regler udvides desuden til også at omfatte Nordsøfondens 
deltagelse i enhver form for involvering i CO2-lagringsaktiviteter. Lovforslaget er en opfølgning 
på aftale om rammevilkår for CO2-lagring i Danmark – opfølgning på Danmarks CCS-strategi 
mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Sociali-
stisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance fra juni 2022.
 
Lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med anden 
opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at etablere en ordning, hvor det bliver muligt at optage tillægslån med 
statsgaranti på op til 150.000 kr. til skift fra olie- og gasfyr til andre opvarmningskilder i boliger 
i landdistrikter, der ikke kan tilkobles fjernvarmenettet, og hvor der er usikkerhed om værdian-
sættelsen af boligen og dermed friværdien. Ordningen skal give flere i disse områder mulighed 
for at udskifte deres olie- og gasfyr til eksempelvis varmepumper. Lovforslaget er en opfølgning 
på regeringens udspil ”Danmark kan mere II” fra april 2022 og aftalen om grøn strøm og varme 
mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
hedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokra-
terne fra juni 2022.
 
Ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love (Gennem-
førelse af Ansvarsudvalgets forslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlem-
mer m.v. i finansielle virksomheder og ændring af reglerne om egnethed og hæderlig-
hed) (Okt II)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en række initiativer vedrørende governance i finan-
sielle virksomheder. Forslaget indeholder bl.a. nye strafbelagte regler om ledelsessvigt, og der 
foreslås skærpede regler i forbindelse med ledelsens erstatningsansvar for beslutninger med et 
element af interessekonflikter. Endvidere indebærer forslaget et nyt regelsæt for tildeling af fra-
trædelsesgodtgørelse til direktører i finansielle virksomheder. Lovforslaget følger dermed op på 
betænkningen fra Udvalget om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle virksomheder 
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(Ansvarsudvalget). Lovforslaget indeholder herudover en række ændringer vedrørende eg-
nethed- og hæderlighedsvurderinger af ledelsesmedlemmer og nøglepersoner i finansielle virk-
somheder.
 
Ændring af konkurrenceloven (Krav om anmeldelse af visse fusioner under omsætnings-
tærsklerne, indførelse af mulighed for markedsefterforskning, forældelse m.v.) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at give yderligere værktøjer til konkurrencemyndighederne, som skal 
modvirke forhold, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Det handler bl.a. om at 
give mulighed for at konkurrencemyndighederne kan indlede en markedsefterforskning af et 
marked eller adfærd. Endelig indeholder forslaget yderligere justeringer af konkurrenceloven. 
Lovforslaget er en delvis opfølgning på regeringens udspil ”Tech-giganter: mere retfærdig kon-
kurrence og bedre forbrugerbeskyttelse” fra august 2021.
 
Ændring af selskabsloven m.fl. (Implementering af mobilitetsdirektivet samt skærpelse 
af sanktionsmulighederne til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere m.v.) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at implementere EU’s mobilitetsdirektiv som medfører ændringer i 
de gældende bestemmelser i selskabsloven om grænseoverskridende flytninger af hjemsted (om-
dannelser), fusioner og spaltninger. Derudover har lovforslaget til formål at indføre nye og skær-
pede sanktionsmuligheder, som skal have en adfærdsregulerende effekt i ejendomsmæglerbran-
chen og skabe større incitament til at overholde reglerne. Endelig foreslås en justering af restau-
rationsloven, der har til formål at forebygge diskrimination i nattelivet.
 
Lov om forsikringsvirksomhed (Nov I)
 
Lovforslaget vil i en ny hovedlov udskille og videreføre gældende regler for forsikringsvirksom-
hed fra lov om finansiel virksomhed. Formålet er at skabe et bedre overblik over lovgivningen 
og dermed gøre den mere brugervenlig. Forslaget indgår i opsplitningen af lov om finansiel 
virksomhed i sektorlove. Lovforslaget vil finde anvendelse på forsikringsselskaber og stort set 
alle danske pensionsselskaber, som i dag reguleres som forsikringsvirksomhed.
 
Ændring af lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark 
(Udvidelse af lovens anvendelsesområde bl.a. med fokus på forskningsområdet) (Jan II)
 
Lovforslaget har til formål at justere anvendelsesområdet for lov om screening af visse uden-
landske direkte investeringer m.v. i Danmark. Efter den oprindelige lov trådte i kraft 1. juli 2021, 
er der identificeret yderligere områder, hvor screening af investeringer m.v. kan være relevant., 
hvorfor anvendelsesområdet udvides bl.a. med fokus på forskningsområdet.
 
Ændring af lov for Grønland om kapital og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og 
investeringsselskaber (Gennemførsel af visse ændringsforordninger til forordning (EU) 
nr. 575/2013) (Feb I)
 
Lovforslaget har til formål at sætte EU-forordning om ændring af kapitalkravsforordningen 
(CRR II), EU-forordning om ændring af kapitalkravsforordningerne, for så vidt angår visse ju-
steringer som reaktion på covid-19-pandemien (CRR Covid-19 relaterede justeringer), og EU-
forordning om ændring af kapitalkravsforordningen, for så vidt angår krav til minimumsdæk-
ning af tab for misligholdte eksponeringer (NPE) i kraft på Grønland. CRR II, CRR Covid-19 
relaterede justeringer og NPE er direkte gældende i EU-medlemslande. Grønland er ikke med-
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lem af EU, hvorfor forordningerne ikke er direkte gældende. Reglerne sættes i kraft for at un-
derstøtte samhandlen inden for rigsfællesskabet og for at sikre den grønlandske finansielle sek-
tors mulighed for at tilbyde tjenesteydelser internationalt.
 
Ændring af lov om erhvervsfremme (Justering af krav til den nationale standardiserings-
organisation) (Feb I)
 
Lovforslaget har til formål at stille krav til bestyrelsessammensætningen i den nationale standar-
diseringsorganisation (NSO) og forpligte organisationen til at følge rimelige lønniveauer sva-
rende til de statslige overenskomster samt til at udvise økonomisk sparsommelighed inden for 
hele organisationen og ikke kun på de statsligt finansierede forretningsområder.
 
Ændring af årsregnskabsloven (Gennemførelse af EU-direktiv om land-for-land rappor-
tering) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at indføre krav om, at de største multinationale virksomheder årligt 
skal oplyse offentligheden om deres aktiviteter i hele verden, herunder belyse indtægter og skat-
tebetalinger m.v. I den forbindelse stilles krav om, at den pågældende revisor skal udtale sig i 
tilknytning til sin erklæring vedrørende årsregnskabet, om virksomheden har offentliggjort de 
krævede oplysninger. Den øgede gennemsigtighed skal bidrage til at fremme et fair og effektivt 
skattesystem, der understøtter gode vækstbetingelser baseret på princippet om, at virksomheder 
betaler skatter i det land, hvor deres indtægter genereres.
 
Redegørelser til Folketinget:
 
• Redegørelse om erhvervslivets konkurrenceevne (vækst, regulering m.v.) (Mar II)

 
• Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst (Apr II)

 
• Redegørelse om erhvervsfremme m.v. (Maj I)
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Finansministeren

Obligatoriske lovforslag som følge af EU-krav, revisionsbestemmelser m.v.
 
Finanslov for finansåret 2023 (Okt I)
 
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026 
(Okt I)
 
Ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finans-
året 2022, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finans-
året 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finans-
året 2024 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for fi-
nansåret 2025 (Konsekvenser af 2030-planforløb og regeringens forslag til finanslov for 
2023 m.v.) (Okt I)
 
Ændring af lov om MitID og NemLog-in (Definition af interne it-systemer og opdatering 
af krav om CVR) (Jan I)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre nødvendige tilpasninger til EU-retten vedrørende 
krav om CVR-nummer for tjenesteudbydere og brokere samt tydeliggørelse af definition af 
interne it-systemer.
 
Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening (Jan I)
 
Lovforslaget har til formål at give fysiske personer, der er fritaget for Digital Post fra offentlige 
afsendere, ret til at benytte denne fritagelse som eneste kriterium for at fravige krav om obliga-
torisk digital selvbetjening.
 
Lov om tillægsbevilling for finansåret 2022 (Jan II)
 
Ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (Ind-
skrænkning af lovens anvendelsesområde) (Feb I)
 
Lovforslaget har til formål at tilrette anvendelsesområdet for loven for at undgå overlap med 
den kommende Datastyringsforordning.
 
Finanslov for finansåret 2024 (Aug II)
 
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2027 
(Aug II)
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Forsvarsministeren

 

Folketingsbeslutning om Danmarks deltagelse i Det Europæiske Forsvarsagentur og Det 
Permanente Strukturerede Samarbejde på forsvarsområdet (Okt I)
 
Danmark indtrådte fuldt ud i EU’s samarbejde om sikkerhed og forsvar den 1. juli 2022, og som 
følge heraf har Danmark mulighed for at deltage i Det Europæiske Forsvarsagentur (Forsvars-
agenturet) og Det Permanente Strukturerede Samarbejde på forsvarsområdet (PESCO). Beslut-
ningsforslaget har derfor til formål at tilvejebringe Folketingets samtykke til, at regeringen på 
Danmarks vegne tilslutter sig Forsvarsagenturet og PESCO.
 
Ændring af militær retsplejelov (Styrkelse af mulighederne for at pågribe personel, der 
er narkopåvirket i tjenesten) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at styrke mulighederne for at pågribe personel i Forsvaret, der er 
narkopåvirkede i tjenesten. Det vil ske ved at indføre mulighed for, at Forsvarsministeriets Au-
ditørkorps og andre militære myndigheder kan afkræve spyt- og svedprøver samt foretage øjen-
besigtigelse af tjenstgørende militært personel, som eksempelvis fører motordrevet køretøj.
 
Ændring af værnepligtsloven (Fritagelse for at møde til Forsvarets Dag under helt sær-
lige forhold) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at indføre en bemyndigelse til forsvarsministeren, således at ministe-
ren kan fastsætte regler om at fritage værnepligtige fra deres mødepligt til Forsvarets Dag, hvis 
helt særlige forhold gør sig gældende. Baggrunden for lovforslaget er, at covid-19-pandemien 
betød, at Forsvarets Dag i en lang periode ikke kunne gennemføres i samme omfang som nor-
malt. Dermed er der opstået et større efterslæb af værnepligtige, der skulle være mødt til For-
svarets Dag. De værnepligtige, der har fået udsættelse under covid-19, vil med lovforslaget 
kunne fritages for at møde til Forsvarets Dag. Desuden vil der med lovforslaget kunne tages 
højde for lignende, helt særlige situationer i fremtiden.
 
Redegørelse til Folketinget:
 
• Redegørelse om det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde (Okt I)  
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Indenrigs- og boligministeren

Ændring af byggeloven (Betingede byggetilladelser m.v.) (Okt I)
  
Lovforslaget har til formål at indføre hjemmel i byggeloven til, at der kan stilles krav om ”be-
tingede” byggetilladelser. Dette skal medvirke til at give kommunerne bedre muligheder for at 
sikre, at realisering af almene boliger i lokalplanlagte områder sker i nogenlunde samme takt som 
privat boligbyggeri. Lovforslaget er en opfølgning på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for 
Danmark” fra juni 2019 og aftalen om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en 
vej ud af hjemløshed mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne fra november 2021.
 
Ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Ændring af vær-
diansættelsesprincipper) (Okt I)
  
Lovforslaget har til formål at ændre i vurderingsprincipperne for andelsboliger som følge af 
afskaffelsen af de offentlige ejendomsvurderinger pr. 1. januar 2023. Der foretages ændringer i 
to af værdiansættelsesprincipperne i andelsboligloven, hvorefter 1) gyldighedsperioden på valu-
arvurderinger forlænges til 42 måneder, og 2) der sker nettoprisindeksregulering af offentlige 
ejendomsvurderinger for andelsboliger, der typisk ikke er udarbejdet siden 2012. Lovforslaget 
er en opfølgning på aftalen om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskat-
ningen mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, 
Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fra maj 2020.
 
Ændring af lov om leje, lov om boligforhold og lov om leje af almene boliger (Viderefø-
relse af udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger, forsøg med undladelse af be-
løbsopkrævning ved nævnene samt rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelov-
givningen m.v.) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at sikre udlejere mulighed for at videreføre udgifter, som de måtte 
pålægges som følge af energieffektivitetsdirektivets krav til, at udlejere skal stille øgede forbrugs-
oplysninger til rådighed for lejerne, til lejerne. Lovforslaget har herudover til formål at udmønte 
forsøg om undladelse af opkrævning af gebyrer ved indbringelse af sager for husleje-, anke- og 
beboerklagenævn, som anmodet om af Københavns Kommune i medfør af den udvidede ud-
fordringsret. Lovforslaget har desuden til formål at gennemføre en række præciseringer m.v.
 
Ændring af lov om Det Centrale Personregister (Kommunernes kontrol med bopælsre-
gistreringen i CPR) (Okt I)
 
Lovforslagets hovedformål er at tilvejebringe yderligere muligheder for kommunerne til at op-
lyse en sag om bopælsregistrering i CPR med henblik på at sikre korrekt bopælsregistrering i 
CPR. Det foreslås således at tilvejebringe hjemmel til, at kommunerne kan få terminaladgang til 
oplysninger i indkomstregisteret til brug for sager om bopælsregistrering i CPR.
 
Ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven (Nye bundgrænser for offentlig par-
tistøtte m.v.) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at hæve bundgrænsen for offentlig partistøtte, således at det kun er 
partier, kandidater uden for partierne (løsgængere) og kandidatlister, der er valgt eller tæt på at 
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blive valgt, der kan få partistøtte. Lovforslaget er en opfølgning på beretning om visse ændringer 
af ordningen for offentlig partistøtte fra Folketingets Udvalg for Forretningsordenen fra folke-
tingsåret 2021/22.
 
Ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevare-
klagenævnet (Fremme af vedvarende energi i den fysiske planlægning og effektivisering 
af sagsbehandling i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet) (Okt II)
 
Lovforslaget har til formål at give kommunerne nye muligheder for at varetage klimahensyn og 
understøtte den grønne omstilling. Med lovforslaget åbnes mulighed for, at kommunerne kan 
lægge vægt på hensyn til klima i forbindelse med deres planlægning og for opstilling af vindmøl-
ler og solceller i herregårdslandskaber. Desuden gives hjemmel i lov om Planklagenævnet til at 
begrænse prøvelsen af en afgørelse til de forhold, der er klaget over. Lovforslaget er bl.a. en 
opfølgning på aftalen om opfølgning på evaluering af planloven m.v. mellem regeringen (Soci-
aldemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2022.
 
Ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til min-
dreårige, som oplever at tilhøre det andet køn, og ophævelse af refleksionsperioden som 
betingelse for tildeling af nyt personnummer til voksne, som oplever at tilhøre det andet 
køn) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til tildeling af nyt personnummer til mindreårige, 
som oplever at tilhøre det andet køn. Lovforslaget har endvidere til formål at afskaffe den nu-
gældende refleksionsperiode som en forudsætning for tildeling af nyt personnummer til perso-
ner over 18 år, som oplever at tilhøre det andet køn.
 
Ændring af lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering 
m.v. (Forsøgsordning for udvidet vintercampering) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at give mulighed for campering i hele vinterhalvåret. Lovforslaget 
gør det muligt for kommunerne at meddele tilladelse til udvidet vintercampering på op til 5 pct. 
af pladserne på campingpladser, der allerede har tilladelse til vintercamping. Lovforslaget frem-
sættes som opfølgning på beslutningsforslag nr. B 77 fra folketingsåret 2020/21.
 
Ændring af lov om leje (Tilbudspligt ved kontrolskifte) (Dec I)
 
Lovforslaget har til formål at forhindre omgåelse af reglerne om tilbudspligt. Lovforslaget ud-
mønter dele af aftalen om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger 
mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten og Alternativet fra januar 2020.
 
Lov om anlæg af en ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (Jan II)
 
Lovforslaget har til formål at etablere en ny vejforbindelse, der forbinder bydelene Tingbjerg og 
Husum i Københavns Kommune som led i implementeringen af udviklingsplanen for Ting-
bjerg. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om initiativer på boligområdet, der modvirker 
parallelsamfund, mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti fra maj 2018.
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Ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om Planklagenævnet, lov 
om Miljø- og Fødevareklagenævnet, lov om leje og lov om boligforhold (Opfølgning på 
evaluering af planloven m.v.) (Feb I)
 
Lovforslaget har til formål at give mulighed for at sikre levende byer med et varieret boligudbud, 
udviklingsmuligheder på landet, på de små øer, ved kysterne og for turisme samt for forenkling 
og præcisering af regler. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om opfølgning på evaluering 
af planloven m.v. mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti og Det 
Konservative Folkeparti fra juni 2022.
 
Redegørelse til Folketinget:
 
• Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2022 (Okt II)
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Justitsministeren

Ændring af lov om indsamling m.v. (Undtagelse af belønnings-baseret crowdfunding, 
ændring af Indsamlingsnævnets sammensætning, øgede kontrolmuligheder m.v.) (Okt 
I)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en undtagelse af belønningsbaseret crowdfunding, 
hvilket sker som led i opfølgningen på medieaftalen for 2022-2025 mellem regeringen (Social-
demokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet 
og Kristendemokraterne fra maj 2022. Lovforslaget har desuden til formål at understøtte kon-
trollen og tilsynet på indsamlingsområdet i lyset af den digitale udvikling.
 
Lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Okt I)
 
Lovforslaget er udarbejdet som led i regeringens arbejde med at udvikle justitsområdet på Fæ-
røerne og har til formål at skabe en tidssvarende understøttelse af de straffuldbyrdende myn-
digheder på Færøerne. Lovforslaget skal derfor sikre, at straffuldbyrdelsesområdet fremover i 
det væsentligste reguleres ved lov.
 
Ændring af Straffelov for Færøerne, retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om 
retsafgifter (Ændringer som følge af ikraftsættelse af lov for Færøerne om fuldbyrdelse 
af straf m.v. og som følge af ikraftsættelse af ændringsanordning om konkursloven for 
Færøerne) (Okt I)
 
Lovforslaget indeholder en række ændringer af retsplejelov for Færøerne og af andre love, der 
er nødvendige som følge af lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. Herudover indehol-
der lovforslaget en række ændringer af retsplejelov for Færøerne og af lov om retsafgifter for 
Færøerne som følge af anordning om ændring af konkurslov for Færøerne.
 
Lov om offentlig auktion ved auktionsledere (Okt I)

 
Lovforslaget skal på baggrund af anbefalinger fra et sagkyndigt udvalg modernisere den gæl-
dende lovgivning om offentlige auktioner ved auktionsledere. Det skal være med til at sikre, at 
auktionskøb foregår under betryggende rammer. Det skal endvidere være med til at sikre kontrol 
med handel med brugte genstande og hindre videresalg af stjålne, forfalskede eller ulovligt ud-
førte genstande.
 
Lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed (Okt I)
 
Lovforslaget skal på baggrund af anbefalinger fra et sagkyndigt udvalg modernisere den gæl-
dende lovgivning om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed. Det skal være 
med til at sikre kontrol med handel med brugte genstande og videresalg af stjålne, forfalskede 
eller ulovligt udførte genstande.
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Ændring af straffeloven og retsplejeloven (Initiativer mod digitale krænkelser, sidestil-
ling af tilsnigelse af samleje med voldtægt og udnyttelse af religiøs afhængighed) (Okt II)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre de anbefalinger fra arbejdsgruppen om digitale kræn-
kelser, som kræver lovændringer. Lovforslaget har derudover til formål at sikre, at tilsnigelse til 
samleje fremover betragtes som voldtægt og at skærpe straffen herfor. Lovforslaget har desuden 
til formål at udvide det strafbare område i straffelovens § 220 til at omfatte groft misbrug af et 
mellem en religiøs leder og et medlem af dennes menighed bestående afhængighedsforhold til 
at opnå samleje eller andet seksuelt forhold.
 
Ændring af lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven, forældelsesloven og 
databeskyttelsesloven (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt 
m.v.) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at styrke beskyttelsen af offentligt ansatte i forbindelse med sager om 
aktindsigt, så navne på offentligt ansatte i højere grad end i dag vil kunne undtages fra retten til 
aktindsigt. Lovforslaget indeholder endvidere en tilpasning af adgangen til indsigt hos Folketin-
gets Ombudsmand. Herudover indeholder lovforslaget en præcisering af forældelseslovens reg-
ler om foreløbig afbrydelse af forældelsesfristen ved indbringelse af visse sager for Folketingets 
Ombudsmand.
 
Ændring af lov om vagtvirksomhed (Etablering af forsøgsordning med kommunale tryg-
hedsvagter) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at etablere en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter.
 
Lovgivning om Styrelsen for Forsyningssikkerheds understøttelse af forsyningssikker-
hed af kritiske ressourcer i Danmark (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag med henblik 
på at sikre Styrelsen for Forsyningssikkerheds fremadrettede understøttelse af forsyningssikker-
hed af kritiske ressourcer i Danmark.
 
Ændring af lov om tinglysning (Smidiggørelse af registreringen af bygninger på fremmed 
grund og justering af opgavefordelingen mellem Tinglysningsretten og Geodatastyrel-
sen) (Nov I)
 
Lovforslaget er af teknisk karakter og skal navnlig sikre, at flere bygninger på samme fremmede 
grund kan registreres hensigtsmæssigt i både tinglysningssystemet og Geodatastyrelsens IT-sy-
stemer.
 
Ændring af retsplejeloven (Ændring af reglerne om udlevering af teletrafik m.v.) (Nov 
II)
 
Lovforslaget har til formål at sikre overensstemmelse mellem EU-retten og retsplejelovens reg-
ler om hastesikring og udlevering af oplysninger, der er registreret og opbevaret i medfør af 
retsplejelovens regler.
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Ændring af straffeloven (Ændring af regler om justitsministerens påtalekompetence 
m.v.) (Dec I)
 
Lovforslaget har til formål at foretage ændringer i reglerne om justitsministerens påtalekompe-
tence i sager om overtrædelse af straffelovens 12. og 13. kapitel.
 
Ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Retskrav på erstatning 
til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet og dispensation fra kravet om politianmel-
delse i visse tilfælde) (Dec I)

 
Lovforslaget har til formål at udvide området for skadelidtes retskrav på erstatning fra staten 
efter offererstatningsloven til at omfatte ofre for terrorhandlinger begået i udlandet samt at ko-
dificere Erstatningsnævnets praksis om at dispensere fra kravet om politianmeldelse, hvis gene-
relle eller konkrete pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn taler imod politianmeldelse. 
Første del af lovforslaget er en opfølgning på beslutningsforslag nr. 167 fra folketingsåret 
2021/22, og anden del af lovforslaget er en opfølgning på beslutningsforslag nr. B 46 fra folke-
tingsåret 2018/19.
 
Ændring af PET-loven (Opfølgning på evaluering af PET-loven) (Dec I)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en revision af PET-loven.
 
Ændring af retsplejeloven (Mulighed for kreditorforfølgning af pensioner for erstat-
ningskrav på baggrund af kriminalitet) (Dec II)
 
Lovforslaget har til formål at sikre, at krav på erstatning, der stammer fra berigelseskriminalitet, 
fremover kan fyldestgøres gennem midler på pensionskonti, der i dag er beskyttet mod kredi-
torforfølgning. Lovforslaget er en opfølgning på beslutningsforslag nr. B 46 fra folketingsåret 
2021/22.
 
Ændring af konkursloven, selskabsloven, værgemålsloven og retsplejeloven (Digitalise-
ring af behandlingen af tvangsopløsningssager, terminaladgang til indkomstregisteret 
for Familieretshuset i værgemålssager m.v.) (Jan I)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre forskellige lovændringer, som kan forenkle domsto-
lenes og myndighedernes sagsbehandling på bl.a. det insolvensretlige og personretlige område, 
herunder gennem øget digitalisering.
 
Ændring af kriminallov for Grønland, retsplejelov for Grønland og andre love (Samtyk-
kebaseret voldtægtsbestemmelse, digital kommunikation i kriminalretsplejen, tilståel-
sessager, udeblivelsesdomme, pligtig afgangsalder for dommere og kredsdommere, æn-
dringer som følge af modernisering af arve- og skiftelovgivningen i Grønland m.v.) (Jan 
II)
 
Lovforslaget er udarbejdet som led i regeringens arbejde med at udvikle justitsområdet i Grøn-
land og har bl.a. til formål at udvide det kriminaliserede område for voldtægt i kriminallov for 
Grønland. Lovforslaget har desuden til formål at effektivisere behandlingen af kriminalsager. 
Endelig har lovforslaget til formål at gennemføre de konsekvensændringer, som er nødvendige 
for, at arveloven, dødsboskifteloven og ægtefælleskifteloven m.v. kan sættes i kraft for Grønland 
ved kongelige anordninger. Lovforslaget er en opfølgning på forståelsespapiret ”Retfærdig ret-
ning for Danmark” fra juni 2019.
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Lov om offentligt ansattes ytringsfrihed (Feb I)
 
Forslaget har til formål at fremme offentligt ansattes ytringsfrihed. Lovforslaget er en opfølg-
ning på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” fra juni 2019.
 
Ændring af retsplejeloven m.v. (Effektivisering af straffesagskæden) (Feb I)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en række tiltag til yderligere effektivisering af straffe-
sagskæden.
 
Ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Styrket indsats mod 
hooligans) (Feb I)
  
Lovforslaget har bl.a. til formål at implementere de anbefalinger fra ekspertgruppen om styrket 
indsats mod hooligans, der kræver lovændring.
 
Ændring af lovgivning om gældssanering og gældseftergivelse (Bedre forudsætninger 
for et liv uden kriminalitet) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag, som en ny 
model for straffesagsomkostninger måtte indebære. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen 
om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra december 2021.
 
Ændring af retsplejeloven, straffeloven, lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og 
våbenloven (Gennemførelse af bandepakke IV) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at følge op på en kommende politisk aftale på baggrund af regerin-
gens udspil ”Trygge lokalsamfund uden kriminelle bander – opgør med fødekæden, forretnin-
gen og forråelsen” fra august 2022.
 
Lovgivning vedrørende styrkelse af indsatsen i forhold til løsladte terrordømte og radi-
kaliserede (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen over for løsladte terrordømte og radikaliserede 
personer på baggrund af anbefalinger fra en særlig tværministeriel indsatsgruppe.
 
Ændring af retsplejelov for Færøerne (Ajourføring af retsplejelov for Færøerne) (Feb II)
 
Ved lov nr. 964 af 26. juni 2020 vedtog Folketinget en ny retsplejelov for Færøerne, der i meget 
vidt omfang svarer til den danske retsplejelov. Lovforslaget lægger op til at ajourføre den færø-
ske retsplejelov med en række ændringer, der i mellemtiden er foretaget i den danske retspleje-
lov. Lovforslaget er en opfølgning på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” fra 
juni 2019.
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Redegørelser til Folketinget:
 
• Redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til Europol (Okt II)

 
• Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for 

strafferetsplejen (Mar II)
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Kirkeministeren

Ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og forskellige andre love 
(Udvidelse og forenkling af samarbejdsmuligheder og øget transparens og fleksibilitet i 
den lokale økonomistyring m.v. samt ophævelse af lov om forsøg i folkekirken) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at styrke og forenkle menighedsrådenes og provstiudvalgenes mulig-
heder for samarbejder samt at skabe øget transparens og fleksibilitet i den lokale økonomisty-
ring. Med lovforslaget ophæves ordningen om forsøg i folkekirken, idet de hidtidige forsøg er 
ved at blive udfaset.
 
Ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken (Revision af loven) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at revidere trossamfundsloven baseret på de hidtidige erfaringer med 
loven. Samtidig vil loven blive opdateret med nye bestemmelser, der tydeliggør de anerkendte 
trossamfunds og vielsesforretteres forpligtelse til at anerkende dansk ægteskabslovgivning.
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Klima-, energi- og forsyningsministeren

Ændring af lov om varmeforsyning (Overførsel af CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fang-
stenheder og undtagelse af opvarmet vand fra geotermiske anlæg fra prisreguleringen) 
(Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at skabe bedre rammer for investeringer i udnyttelsen af geotermi til 
fjernvarme. Endvidere indeholder lovforslaget forslag om overførsel af overskydende gratis til-
delte CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fangstenheder. Lovforslaget er en opfølgning på dele af 
klimaaftalen for energi og industri m.v. mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Alternativet fra juni 2020, opfølgende aftale til klimaaftalen om en 
konkret udmøntning af en model for prisregulering af opvarmet vand fra geotermiske anlæg 
mellem samme partier fra december 2021 samt dele af aftalen om en køreplan for fangst, trans-
port og lagring af CO2 mellem samme partier fra december 2021.
 
Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Investeringsstøtte til forsøgsvindmøl-
ler, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet 
(power-to-x), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende an-
læg på havet og adgang til negativt pristillæg) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at omlægge støtten til forsøgsvindmøller til en investeringsstøttemo-
del, der udmønter midler til forsøgsvindmøller på land i 2023 og 2024 og åbner mulighed for 
støtte til forsøgsvindmøller efter 2024 samt støtte til forsøgsvindmøller på hav. Herudover fo-
reslås en række tilpasninger af VE-lovens bestemmelser med henblik på at understøtte den tek-
nologiske udvikling og tydeliggøre allerede gældende ret. Lovforslaget er en opfølgning på kli-
maaftalen om grøn strøm og varme mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Alternativet og Kristendemokraterne fra juni 2022 og klimaaftalen for energi 
og industri m.v. mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radi-
kale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og 
Alternativet fra juni 2020.
 
Ændring af lov om elforsyning (Geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kol-
lektiv tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, regler om VE-egenfor-
brugere, interne elektricitetsforbindelser, modregning af statslige organers elafgiftsbe-
sparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg og registrering af 
data for elproducerende anlæg, energilageranlæg og elforbrugsanlæg) (Nov I)
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at understøtte den grønne omstilling ved at styrke muligheden 
for at indpasse en øget mængde vedvarende energi og fremme en hensigtsmæssig placering af 
elforbrug og elproduktion. Derved udnyttes kapaciteten i elnettet mere effektivt, hvilket kan 
bidrage til at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling. Endvidere tages der med lovforslaget 
endnu et skridt mod at sikre en grøn energisektor ved at udelukke nye tilladelser til elproduktion 
baseret på kul. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om udvikling og fremme af brint og 
grønne brændstoffer (power-to-x strategi) mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Alternativet fra marts 2022, klimaaftalen for energi og industri m.v. 
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mellem samme parter fra juni 2020 og aftalen om implementering af VE-II art. 21 om en sær-
ordning for kommunale solceller og solcelleanalyse mellem regeringen (Socialdemokratiet), 
Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-
vative Folkeparti og Alternativet fra december 2020.
 
Ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion (Ud-
møntning af CCUS-puljer) (Nov I)
 
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe en bemyndigelse til, at klima-, energi- og forsy-
ningsministen kan afholde udbud om fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2 til brug for 
udmøntning af CCUS-puljer, herunder CCUS-puljen, NECCS-puljen og evt. fremtidige puljer. 
Lovforslaget sikrer desuden hjemmel til, at kommunale energivirksomheder kan søge midler fra 
CCUS-puljer. Lovforslaget er en opfølgning på klimaaftalen for energi og industri m.v. mellem 
regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, 
Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet fra juni 2020, 
aftalen om en køreplan for fangst, transport og lagring af CO2, anden del af en samlet CCS-
strategi mellem samme partier fra december 2021 samt aftalen om rammevilkår for CO2-lagring 
i Danmark mellem samme partier fra juni 2022.
 
Ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning (Regulering af 
brint, omorganisering af Energinet, CO2-lagring m.v.) (Nov I)
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at skabe rammer for etablering af en brintinfrastruktur, der 
skal understøtte en grøn omstilling og fremme udviklingen af power-to-x. Formålet er også at 
justere den økonomiske regulering af Energinet og give mulighed for at ændre virkningstids-
punktet for Energinets overgang fra hvile-i-sig-selv-regulering til indtægtsrammeregulering. 
Lovforslaget vil endvidere give Energinet hjemmel til at etablere et CO2-lager samt indgå i til-
knyttede aktiviteter til CO2-lagring såsom transport af CO2 i rør ifølge lov om anvendelse af 
Danmarks undergrund for at få mere viden om CO2-lagring i dansk undergrund. Endelig juste-
res gebyrreglerne for myndighedsbetaling på gasområdet og ændringer i udpegningsgrundlaget 
for medlemmer i interessentforummet. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om udvikling 
og fremme af brint og grønne brændstoffer (power-to-x strategi) mellem regeringen (Socialde-
mokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative Fol-
keparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet fra marts 2022, aftalen om ramme-
vilkår for CO2-lagring i Danmark mellem samme partier fra juni 2022 og klimaaftalen for energi 
og industri m.v. mellem samme partier fra juni 2020.
  
Ændring af vandsektorloven, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber 
m.v. og lov om vandforsyning m.v. (Justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styr-
kelse af takstkontrol m.v.) (Jan II)
 
Lovforslaget har til formål at justere den økonomiske regulering i vandsektoren, så den i frem-
tiden giver bedre incitament og mulighed for at investere hensigtsmæssigt og understøtter høj 
kvalitet i levering, høj miljøopfyldelse og lave priser til forbrugerne. Med justeringen indføres 
bl.a. fleksible indtægtsrammer og en forrentningsramme samtidig med, at det økonomiske og 
kommunale tilsyn styrkes. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om justeret økonomisk re-
gulering af vandsektoren mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre 
og Socialistisk Folkeparti fra november 2018 og aftalen om spildevandsselskabers klimatilpas-
ning mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enheds-
listen, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fra maj 2020.
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Ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og sel-
skabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceud-
sættelse af forbrændingsegnet affald) (Jan II)
  
Lovforslaget har til formål at implementere nye rammevilkår, der skal medvirke til en mere 
effektiv affaldssektor, hvor forbrændingskapaciteten tilpasses til de fremtidige danske affalds-
mængder med henblik på at nedbringe CO2-udledningen fra sektoren. Konkret implementeres 
en udbudsmodel for det forbrændingsegnede affald, hvor kommunerne skal afholde offentligt 
udbud af behandlingen af det forbrændingsegnede affald, som affaldsforbrændingsanlæggene 
herefter skal konkurrere om at behandle mest miljørigtigt, bedst og billigst. Lovforslaget er en 
opfølgning på aftalen om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi mellem re-
geringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, (opr. Enhedsli-
sten), Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet fra juni 2020.
 
Ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kon-
densat, lov om kontinentalsoklen og visse andre rørledningsanlæg på søterritoriet og lov 
om anvendelse af Danmarks undergrund (Godkendelse af ændringer af rørledningen, 
forbud mod rutinemæssig afbrænding af kulbrinter, gennemførelse af direktiver om na-
turbeskyttelse, afvikling og ændring af klagebestemmelse m.v.) (Jan II)
 
Lovforslaget har til formål at sikre nødvendig modernisering af reguleringen af rørledningen, 
der transporterer råolie fra Nordsøen ind til Fredericia, således at der sikres hjemmel til at fore-
tage ændringer af infrastrukturen samt afvikle den i takt med fremtidens faldende olieproduktion 
i Nordsøen. Med lovforslaget indføres desuden forbud mod rutinemæssig afbrænding af kul-
brinter i forbindelse med produktion af olie og gas, nye krav om konsekvensvurderinger i for-
hold til internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved tilladelse til 
ændringer på rørledningen samt ved udforskning af naturforekomster på kontinentalsoklen til 
gavn for klima, natur og miljø.
 
Ændring af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, lov om elektroniske kom-
munikationsnet og -tjenester og lov om etablering og fælles udnyttelse af master til ra-
diokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse ad-
gangspunkter med lille rækkevidde m.v. (Universalopladere, antennemaster m.v.) (Feb 
I)
 
Lovforslaget implementerer et EU-ændringsdirektiv om universalopladere til mobiltelefoner 
m.v. Endvidere konsolideres teleloven, således at politiske aftaler på teleområdet kan gennem-
føres. Endelig konsolideres masteloven, og det sikres, at loven kan understøtte Danmarks for-
pligtelser i en gennemførselsforordning om ”small cells”, som anvendes til mobilkommunika-
tion. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om bredbånd og mobil i digital topklasse - frem-
tidens telepolitik for hele Danmark (teleforliget) mellem den daværende regering (Venstre, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fra maj 2018 og telepolitisk aftale 
mellem samme partier fra december 2021.
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Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Udbetaling af støtte og opkrævning af 
betaling ved udbud af havvindmølleparker) (Feb I)
 
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe hjemmel til udbetaling af støtte til og opkrævning 
af betaling for energi i forbindelse med udbud af havvindmølleparker. Lovforslaget er en op-
følgning på klimaaftalen om grøn strøm og varme mellem regeringen (Socialdemokratiet), Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne fra juni 2022, delaftale 
om finansloven om investeringer i et fortsat grønnere Danmark mellem regeringen (Socialde-
mokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristende-
mokraterne fra december 2021, klimaaftalen for energi og industri m.v. mellem regeringen (So-
cialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser-
vative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet fra juni 2020 og energiaf-
talen mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti fra juni 2018.
 
Redegørelser til Folketinget:
 
• Redegørelse for klimaeffekter (Dec II)

 
• Energi- og forsyningspolitisk redegørelse (Apr II)
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Kulturministeren

Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. og lov om mediestøtte (Ændring 
af beskikkelsesperiode for DR’s bestyrelse, modernisering af Public Service-Puljen og 
ændringer i mediestøtten) (Okt I)
  
Lovforslaget har til formål at forlænge beskikkelsesperioden for DR’s bestyrelse, at ændre Public 
Service-Puljen til at omfatte lyd samt at tilpasse mediestøtte til nyhedsmedier med henblik på at 
styrke lokal og regional journalistik, samt at mediestøtten skal tilpasses medieudviklingen. Lov-
forslaget er en opfølgning på medieaftalen for 2022-2025 mellem regeringen (Socialdemokra-
tiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kri-
stendemokraterne fra maj 2022.
 
Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kultur-
ministeriet (Ny styringsform på institutionerne m.v.) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at skabe det lovgivningsmæssige grundlag for ændringer af styrings-
strukturen for de kunstneriske uddannelser, herunder indføre bestyrelser og forenkle den in-
terne styringsstruktur. Dertil har lovforslaget også til formål at ændre forskningsforpligtigelsen 
for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler samt at konsekvensrette og mo-
dernisere loven. Lovforslaget udmønter aftalen om styrkelse af de kunstneriske uddannelser 
under Kulturministeriet mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne fra december 2021.
 
Lov om visse medietjenesteudbyderes bidrag til fremme af dansksproget indhold (Kul-
turbidragsloven) (Okt II)
  
Lovforslaget har til formål at indføre et kulturbidrag fra streamingtjenesterne, der skal anvendes 
til produktion af dansksprogede film, fiktionsserier og dokumentarprogrammer. Lovforslaget er 
en opfølgning på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” fra juni 2019 og medieaf-
talen for 2022-2025 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne fra maj 2022.
 
Lov om Kulturens Analyseinstitut (Dec I)
 
Lovforslaget har til formål at udmønte en politisk fastsat ramme for instituttets virke, herunder 
udpegning af bestyrelse, krav om at instituttet bliver undergivet den forvaltningsretlige lovgiv-
ning, overordnet opgavebeskrivelse m.v. Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om finans-
loven for 2022 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten, Kristendemokraterne og Alternativet fra december 2021.
 
Ændring af lov om ophavsret (Gennemførsel af dele af direktiv om ophavsret og beslæg-
tede rettigheder på det digitale indre marked m.v.) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at modernisere ophavsretten set i lyset af udviklingen af digitale tek-
nologier ved at skabe mere moderne rammer for indgåelse af aftaler mellem rettighedshavere 
og brugere. Lovforslaget skal også sikre balance og gennemsigtighed i forhold til ophavsmænd 



 

34 
 

og kunstneres aftaler med producenter og brugere. Herudover sikres der bredere adgang til vi-
den ved at justere de ophavsretlige regler for undervisning og bevarelse af kulturarven samt 
tekst- og dataudvinding til bl.a. forskning. Med lovforslaget gennemføres de resterende dele af 
direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale inde marked.
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Miljøministeren

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Kommunal mulighed for etablering af nulemissi-
onszoner i afgrænsede byområder, indførelse af absolut kumulation for overtrædelser 
af miljøzonereguleringen m.v.) (Okt I)
  
Lovforslaget har bl.a. til formål at give alle landets kommunalbestyrelser mulighed for at etablere 
nulemissionszoner i afgrænsede byområder. I nulemissionszoner må vejnettet som udgangs-
punkt kun benyttes af køretøjer uden forbrændingsmotorer. Med forslaget etableres hjemmel, 
hvormed miljøministeren vil få bemyndigelse til at fastsatte regler om de nærmere krav og kri-
terier for etablering, regler for undtagelser og dispensationer i nulemissionszoner m.v. Lov-
forslaget har endvidere til formål at justere visse regler for sanktioner for overtrædelse af miljø-
zonereguleringen. Muligheden for etablering af nulemissionszoner er en udmøntning af aftalen 
om miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling mellem regeringen (Socialdemo-
kratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten fra september 2021.
 
Ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning (Reduktion af drivhusgasud-
ledninger fra erhvervsmæssige dyrehold) (Nov I)
 
Formålet med lovforslaget er at etablere hjemmel til at fastsætte regler om indretning og drift af 
anlæg, der skal medvirke til reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold. 
Lovforslaget udmønter en del af aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug mellem regerin-
gen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemo-
kraterne fra oktober 2021. Lovforslaget er endvidere en opfølgning på forståelsespapiret ”Ret-
færdig retning for Danmark” fra juni 2019.
 
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Indførsel af udvidet producentansvar for embal-
lage) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at fremme en mere cirkulær økonomi i forhold til håndtering af em-
ballage i et udvidet producentansvar for emballage i overensstemmelse med EU's emballagedi-
rektiv og affaldsdirektiv. Med lovforslaget gives miljøministeren bemyndigelse til at fastsætte 
regler om emballageproducenters betaling af gebyrer til kommunernes indsamling af emballa-
geaffald, samt til etablering af et finansielt ansvar for producenter af erhvervsemballageaffald. 
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om udvidet producentansvar for emballage og engangs-
plastprodukter mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet fra au-
gust 2022 og en del af aftalen om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 
mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det 
Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet fra juni 2020.
 
Ændring af lov om vandforsyning og byggeloven (Gennemførelse af drikkevandsdirekti-
vet m.v.) (Feb II)
 
Lovforslaget har som hovedformål at implementere det nye drikkevandsdirektiv i dansk ret. 
Vandforsyningsloven samt byggeloven ændres derfor med henblik på at skabe de fornødne be-
myndigelsesbestemmelser til brug for implementeringen.
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Ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Adgang til at indføre arealkrav for jagt og til 
etablering af hjortevildtforvaltningsområder m.v.) (Feb II)
 
Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen for bestandene af kron- og dåvildt ved at ind-
føre nye virkemidler, som dels vil regulere jagtudøvelsen på større kron- og dåhjorte (hanner), 
dels vil kunne fremme en bedre forvaltning af kron- og dåvildt generelt. Med lovforslaget etab-
leres således det fornødne lovgrundlag for at kunne indføre et såkaldt arealkrav for jagt på kron- 
og dåhjorte, for at kunne etablere frivillige hjortevildtforvaltningsområder, samt foretage enkelte 
mindre administrative og lovtekniske justeringer.
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Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at oprette en fond (i form af en statslig tilskudsordning), der skal 
fremme plantebaserede fødevarer. Lovforslaget fastsætter bl.a. regler om udpegning af besty-
relse, strategi, handleplaner, sekretariat, støttemuligheder, kontrol og klageadgang. Lovforslaget 
udmønter en del af aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug mellem regeringen (Socialde-
mokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, 
Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne fra ok-
tober 2021.
 
Lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. (Okt I)
 
Med lovforslaget gennemføres en ny hovedlov for administration af landbrugsstøtte, som sam-
ler den nuværende regulering fra landdistriktsfondsloven, dele af skovloven samt dele af land-
brugsstøtteloven. Med lovforslaget gives ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og inden-
rigs- og boligministeren bemyndigelse til at administrere forordninger under den fælles land-
brugspolitik (CAP), og lovforslaget udmønter desuden dele af aftalen om grøn omstilling af 
dansk landbrug mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Libe-
ral Alliance og Kristendemokraterne fra oktober 2021. Ministrene bemyndiges til at yde national 
støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter, og ministeren for fødevarer, land-
brug og fiskeri bemyndiges til at gennemføre klima-lavbundsprojekter.
 
Ændring af lov om foderstoffer (Modernisering af strafbestemmelser m.v.) (Jan I)
 
Lovforslaget har navnlig til formål at sikre, at strafbestemmelser og strafniveau er tidssvarende 
og følger niveauet på sammenlignelige områder. Lovforslaget skal sikre en effektiv håndhævelse 
og understøtte EU-rettens krav til sanktionering. Endvidere foreslås bl.a., at Fødevarestyrelsens 
hjemmel til brugerbetaling af bistand i forbindelse med eksport af foder overføres fra tekstan-
mærkning på finansloven til lov om foderstoffer.
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Ministeren for ligestilling

Lov om indsats for personer udsat for menneskehandel (Dec I)
 
Lovforslaget har til formål at skabe klare rammer for myndighedsindsatsen samt for bistand og 
støtte, herunder indkvarteringstilbud, til personer udsat for menneskehandel, der ikke har ret til 
bistand og støtte efter anden lovgivning. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om udmønt-
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 
mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Sociali-
stisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og 
Kristendemokraterne fra november 2021.
 
Redegørelse til Folketinget:
 
• Redegørelse og perspektiv- og handlingsplan for ligestilling for 2023 (Feb II)
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Ministeren for nordisk samarbejde

Redegørelse til Folketinget:
 
• Redegørelse om det nordiske samarbejde 2022 (Okt I)
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Ministeren for udviklingssamarbejde
 
Redegørelse til Folketinget:
 
• Redegørelse om udviklingen i udviklingssamarbejdet (Feb II)  
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Skatteministeren

Ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, investorfra-
dragsloven og forskellige andre love (Lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer 
og fastholdelse af loft over investorfradraget) (Okt I)
  
Lovforslaget har til formål at indføre en lagerbeskatning for selskabers ejendomsavancer, så 
selskaber ikke kan undgå ejendomsavancebeskatning via selskabsretlige konstruktioner, og at 
sikre fastholdelse af loftet over investorfradraget for direkte og indirekte investeringer. Lov-
forslaget er en opfølgning på aftalen om en ny ret til tidlig pension mellem regeringen (Social-
demokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra oktober 2020.
 
Ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og 
koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpel-
sesmidler og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for 
erhverv efter aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesti-
cidafgiften efter aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at forhøje energiafgifterne ved anvendelse af fossile brændsler og 
omstrukturere afgiftssatserne i bekæmpelsesmiddelafgiftsloven. Lovforslaget har endvidere til 
formål at ophæve en afgiftsfritagelse i NOX-afgiftsloven samt indsætte manglende afgiftssatser 
i CO2-afgiftsloven. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om grøn skattereform mellem re-
geringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konser-
vative Folkeparti fra december 2020 og på aftalen om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 mellem 
regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri-
stendemokraterne fra februar 2022.
 
Ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og afskrivningsloven (Ændring af 
fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det maksimale fradrag for fag-
foreningskontingenter og nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v.) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at skabe et stærkere organiseret arbejdsmarked ved bl.a. at ændre 
fradragsretten for private lønforsikringer og forhøje det maksimale fradrag for fagforeningskon-
tingenter. Formålet er endvidere at bringe de skattemæssige afskrivninger bedre i overensstem-
melse med bygningernes og installationernes forventede økonomiske levetid. Lovforslaget er en 
opfølgning på aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi mellem regeringen (Socialde-
mokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne 
fra januar 2022.
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Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberet-
ningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol 
og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (Styrkelse af inddrivel-
sen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at sikre nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige og at vende 
udviklingen i restancerne til det offentlige. Lovforslaget omfatter bl.a. tiltag om styrket løninde-
holdelse, nedsættelse af inddrivelsesrenten og en ny eftergivelsesordning (ret og pligtordning). 
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige 
mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det 
Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne fra juni 2022.
 
Ændring af momsloven (Ændring af momsreglerne om forfattervirksomhed og kunstne-
risk aktivitet) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at ændre momsfritagelsen for forfattervirksomhed og kunstnerisk 
aktivitet, så meddelelse af licens til ophavsrettigheder ikke længere kan sælges uden moms af 
andre end den oprindelige forfatter eller kunstner. Lovforslaget er en genfremsættelse af lov-
forslag nr. L 106 B fra folketingsåret 2021/22.
 
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem 
Danmark og Frankrig (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre dobbeltbeskatningsoverenskomst af 4. februar 2022 
mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Franske Republiks regering til ophævelse af 
dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskatter og forhindring af skatteunddragelse og om-
gåelse samt den dertilhørende protokol.
 
Ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Indførelse af begrænset skattepligt 
ved udøvelse af visse aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til beskatning af aktiviteter, der udføres af virk-
somheder, der ikke er hjemmehørende i Danmark, når disse aktiviteter udøves på den danske 
kontinentalsokkel uden for 12-sømilegrænsen. Formålet er endvidere at sikre, at der kan ske 
beskatning af løn udbetalt til ansatte i sådanne virksomheder, når de ansatte ikke er skattemæs-
sigt hjemmehørende i Danmark.
 
Lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Dan-
mark og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre dobbeltbeskatningsoverenskomst af 30. september 
2021 mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets re-
gering til ophævelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskatter og formueskatter 
og forhindring af skatteunddragelse og omgåelse.
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Ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven 
(Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af regeringens reform af skattekontrollen) (Nov 
I)
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre sanktionstiltag omfattet af tredje etape af regeringens 
reform af skattekontrollen. Tiltagene omfatter regler om nægtelse eller inddragelse af registre-
ring for svigvirksomheder, skærpede regler om genregistrering, skærpet ledelsesansvar ved sel-
skabsopløsning og ny praksis for tvangsbøder til tredjepartsindberettere. Lovforslaget er en op-
følgning på aftalen om en styrket skattekontrol – etape 3 mellem regeringen (Socialdemokratiet), 
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, 
Nye Borgerlige, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne fra december 2021.
 
Ændring af ligningsloven (Midlertidig justering af beskatning af elbiler og pluginhybrid-
biler, der anvendes som fri bil, og midlertidig skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt el til 
opladning på arbejdspladsen) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at gøre eldrevne biler og andre nulemissionsbiler mere attraktive som 
firmabil samt at styrke incitament til flere ladestandere på arbejdspladserne. Lovforslaget ud-
mønter aftalen om justering af beskatningen af elbiler og plug-in hybridbiler, der anvendes som 
fri bil, skattefri el til opladning på arbejdspladsen samt medfinansiering af ladestandere i bolig-
foreninger m.v. mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti 
og Enhedslisten fra juni 2022.
 
Ændring af tinglysningsafgiftsloven (Indførelse af fritagelse for tinglysningsafgift ved 
udskiftning af olie- og gasfyr m.v.) (Nov II)
 
Lovforslaget har til formål at fritage pant til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- og gasfyr i 
perioden 2023-2028 for tinglysningsafgift – såvel den faste afgift som den variable afgift. Lov-
forslaget er en opfølgning på klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022 – et grønnere og 
sikrere Danmark (Danmark kan mere II) mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Soci-
alistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne fra juni 2022.
 
Lov om vejafgift (Nov II)
 
Lovforslaget har til formål indføre en vejafgift for lastbiler og lastvogne m.v. Lovforslaget skal 
bidrage til at sikre den grønne omstilling af den tunge vejtransport og reducere CO2-udledningen 
fra vejgodstransporten. Vejafgiften træder i stedet for Eurovignetten, som er implementeret ved 
den gældende lov om afgift af vejbenyttelse. Lovforslaget udmønter delvist aftalen om kilome-
terbaseret vejafgift for lastbiler mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Soci-
alistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2022.
 
Ændring af ejendomsvurderingsloven, skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejen-
domsskat og ejendomsværdiskatteloven (Forlængelse af virkningen af ejendomsvurde-
ringen for 2020 af ejerboliger, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025 
og udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.) (Nov II)
 
Lovforslaget har til formål at skabe den størst mulige tryghed om ejendomsskatterne for borgere 
og virksomheder i de kommende år. Med henblik på at følge den samlede tidsplan for udsen-
delse af ejendomsvurderinger indeholder lovforslaget nødvendige forenklinger. Det foreslås så-
ledes, at den skattemæssige virkning af 2020-vurderingen for ejerboliger forlænges til også at 
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gælde for ejendomsskatterne for 2023, og vurderingerne for 2024 og 2025 forenkles og foretages 
som indekseringer af 2022- eller 2023-vurderingen. Det foreslås desuden, at Landsskatteretten 
udvides med fire dommere for at mindske risikoen for øgede sagsbehandlingstider ved Lands-
skatteretten.
 
Ændring af ligningsloven og afskrivningsloven (Forhøjelse af det maksimale beskæfti-
gelsesfradrag og forhøjet fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed) (Dec 
I)
 
Lovforslaget har til formål at øge gevinsten ved at arbejde ved at øge det maksimale beskæfti-
gelsesfradrag. Derudover er formålet at understøtte stærke og innovative virksomheder i Dan-
mark ved bl.a. at gøre det midlertidigt forhøjede fradrag for udgifter til forsøgs- og forsknings-
virksomhed på 130 pct. permanent. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en ny reform-
pakke for dansk økonomi mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne fra januar 2022.
 
Ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven, skattekontrolloven og forskellige andre 
love (Imødegåelse af afgiftssvig og omgåelse af afgiftsregler, klare og rimelige ansvars-
regler, m.v.) (Dec I)
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at gennemføre en ændring af EU’s momsdirektiv med henblik 
på bekæmpelse af momssvig gennem oplysninger fra udbydere af betalingstjenester, at indføre 
omvendt betalingspligt for teleydelser, at justere reglen om ansvarsfrihed angående visse oplys-
ninger fra tredjemand og at ændre hæftelsesbestemmelserne på tværs af afgiftslovene. Derud-
over har lovforslaget til formål at lovfæste praksis vedrørende skærpede ordensbøder ved ind-
førsel af beskattede varer, og at justere momslovens regler om udtagning.
 
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, fondsbeskatningsloven, fusionsskatteloven, 
selskabsskatteloven og forskellige andre love (Ændret status for visse unoterede aktier, 
underskud ved skattefri fusion af fonde og efterbeskatning af ubenyttede hensættelser, 
uddelingsforpligtelsen ved fondes anvendelse af realisationsprincippet, betalingsfrist 
for aktiesparekontoskatten, diverse justeringer af reglerne vedrørende investeringsin-
stitutter og adgang til lagerbeskatning ved investering i transparente enheder) (Jan II)
 
Lovforslaget har til formål at ændre status for personers aktier optaget til handel på en multila-
teral handelsfacilitet fra unoterede til noterede, at fjerne uhensigtsmæssigheder i fondsbeskat-
ningsreglerne vedrørende fremførsel af underskud ved skattefri fusion af fonde og efterbeskat-
ning af ubenyttede hensættelser, at hindre utilsigtede skattemæssige virkninger for almennyttige 
fonde, der anvender realisationsprincippet og beskattes efter CFC-reglerne, at gøre de forlæn-
gede betalingsfrister i aktiesparekontoloven permanente, at justere reglerne for investeringsin-
stitutter med minimumsbeskatning, herunder lempe behandlingen af institutternes investering i 
hybrid kapital og at indføre en adgang til lagerbeskatning ved investering i transparente enheder.
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Ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om opkræv-
ning af underholdsbidrag (Ændring af reglerne for afgiftsberigtigelse for autocampere, 
stramning af reglerne vedrørende registrerede virksomheders sikkerhedsstillelse, 
stramning af reglerne vedrørende registrerede virksomheders månedsangivelse, æn-
dringer af reglerne om prøvemærker, ændring af regler om kompetence til opkrævning 
af visse underholdsbidrag m.v.) (Jan II)
 
Lovforslaget har til formål at indføre en række tilpasninger af reglerne på motorområdet, som 
blandt andet skal fremme og styrke regelefterlevelsen på motorområdet. Derudover foreslås en 
række ændringer af mere teknisk karakter, der vurderes at være hensigtsmæssige for administra-
tionen af motorområdet. Lovforslaget har desuden til formål at overføre kompetencen til op-
krævning af visse underholdsbidrag fra Gældsstyrelsen til Udbetaling Danmark.
 
Ejendomsskattelov (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at indføre nye regler om bl.a. en permanent skatterabat i ejendoms-
værdiskat og grundskyld af ejerboliger ejet af fysiske personer. Derudover foreslås der indført 
en moderniseret stigningsbegrænsning for grundskyld af andre ejendomme end ejerboliger ejet 
af fysiske personer samt en permanent indefrysningsordning for stigninger i ejendomsværdiskat 
og grundskyld af ejerboliger ejet af fysiske personer. Lovforslaget er en opfølgning på forlig om 
tryghed om boligbeskatningen mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra maj 
2017 og aftalen om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen mel-
lem samme partier fra maj 2020.
 
Ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingslo-
ven og forskellige andre love (Overflytning af opkrævning af grundskyld af ejerboliger 
ejet af fysiske personer til Skatteforvaltningen, afregning af grundskyld og dækningsaf-
gift til kommunerne, foreløbige vurderinger for opkrævning af ejendomsskatter i 2024 
og konsekvensændringer som følge af ophævelse af ejendomsværdiskatteloven og lov 
om kommunal ejendomsskat m.v.) (Feb II)
 
Lovforslaget er et følgelovforslag til en ny hovedlov om ejendomsskatter. Lovforslaget omfatter 
tiltag, der skal overflytte opgaven om opkrævning af grundskyld af ejerboliger ejet af fysiske 
personer til Skatteforvaltningen, indføre en model for afregning af grundskyld og dækningsafgift 
til kommunerne samt indføre regler om foreløbige vurderinger for opkrævning af ejendoms-
skatter i 2024. Herudover omfatter lovforslaget konsekvensændringer af øvrig lovgivning på 
området som følge af forslaget til den nye hovedlov. Lovforslaget er en opfølgning på forlig om 
tryghed om boligbeskatningen mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra maj 
2017 og aftalen om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen mel-
lem samme partier fra maj 2020.
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Social- og ældreministeren

Barnets lov (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at anerkende børn i deres egen ret og som selvstændige individer 
med egen stemme. Reglerne skal være til for barnets skyld og ikke for forældrenes eller myndig-
hedernes. Barnets rettigheder skal styrkes, og reglerne på børneområdet skal sikre, at barnets 
perspektiv altid er i fokus og er styrende både i udredningen af barnets behov, indsatser og 
opfølgning på trivsel og udvikling, uanset barnets alder. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen 
om børnene først mellem regeringen (Socialdemokratiet), Enhedslisten, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Kristendemokraterne 
og Dansk Folkeparti fra maj 2021.
 
Ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område og forskellige andre love (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for 
adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekri-
secentre m.v., fast-track for godkendelse af plejefamilier m.v.) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at implementere barnets lov, som skal hjælpe sårbare og udsatte børn 
og familier bedre ved at sikre, at børns mistrivsel opdages hurtigere, så hjælpen gives tidligere 
og med den rette indsats fra start. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om børnene først 
mellem regeringen (Socialdemokratiet), Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti 
fra maj 2021.
 
Ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp og støtte til borgere 
med en hastigt fremadskridende sygdom) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at sikre hurtigere og mere fleksibel hjælp til mennesker med hastigt 
fremadskridende sygdomme, som f.eks. ALS, prion-sygdomme og Krabbes sygdom. Der er ek-
sempler på, at personer med hastigt fremadskridende sygdomme har sagsbehandlingstider på 
op til et år, imens deres behov for hjælp hastigt ændrer sig. Hjælpen kommer altså ikke i tide. 
Hensigten med lovforslaget er derfor, at borgere i målgruppen kan få tildelt hjælp med det 
samme, når de ansøger om hjælp og støtte hos kommunen. Lovforslaget er en opfølgning på 
beslutningsforslag nr. B 41 fra folketingsåret 2020/21.
 
Ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et socialt 
frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at videreføre den nuværende forsøgsordning med et socialt frikort i 
2023-2024. Ordningen videreføres, som den er i dag, med få mindre justeringer. Videreførelsen 
af ordningen vil medføre, at borgere med særlige sociale problemer også kan visiteres til og 
anvende et socialt frikort i 2023-2024. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om udmøntning 
af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-24 mellem 
regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance fra novem-
ber 2020, samt aftalen mellem samme partier samt Kristendemokraterne om at videreføre det 
sociale frikort i 2023-2024 fra april 2022.
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Ændring af lov om social service (Udvidelse af ordningen med varsling ved afgørelser 
om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at skabe tryghed om borgernes indsatser gennem en udvidelse af 
varslingsordningen i servicelovens § 3 a, således at kommunalbestyrelsen fremadrettet ud over 
de typer af hjælp, som allerede er omfattet af ordningen, vil skulle varsle afgørelser om fraken-
delse eller nedsættelse af hjemmetræning, socialpædagogisk støtte, ledsagelse, merudgiftsydelse, 
beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt botilbud mindst 14 uger, før afgørelsen effektueres, dog 
med enkelte undtagelser i forhold til socialpædagogisk støtte og botilbud. Lovforslaget er en 
opfølgning på aftalen om finansloven fra 2022 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Sociali-
stisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne fra de-
cember 2021.
 
Ændring af lov om lov om social service og lov om almene boliger m.v. og lov om leje af 
almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om 
udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at omlægge indsatsen mod hjemløshed, bl.a. ved at omlægge refusi-
onsordningen således, at ophold i egen bolig i højere grad støttes gennem refusion af udgifter 
til bostøtte i egen bolig. Derudover indeholder lovforslaget en udvidelse af målgruppen, der kan 
blive anvist til udslusningsboliger, og der kan fremover gives tilskud i op til 5 år. Kommunerne 
får dertil mulighed for at anvende almene ungdoms- og ældreboliger til unge i målgruppen. 
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om fonden for blandede byer – flere billige boliger og 
en vej ud af hjemløshed mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne fra november 2021.
 
Ændring af børneloven og adoptionsloven og forskellige andre love (Forældreskab ved 
altruistiske surrogataftaler, medfaderskab som retligt forældreskab, smidiggørelse af 
stedbarnsadoption m.v.) (Dec I)
 
Lovforslaget har til formål at indføre forældreskab ved altruistiske surrogataftaler og i den for-
bindelse at indføre ”medfaderskab” som retligt forældreskab, samt at smidiggøre betingelserne 
for stedbarnsadoption. Lovforslaget følger op på regeringens LGBT+ handlingsplan 2022-2025 
”Plads til forskellighed i fællesskabet” fra august 2022.
 
Ophævelse af lov for Grønland om børns retsstilling og ændring af lov om ægteskabs 
indgåelse og opløsning for Grønland, forældreansvarsloven og retsplejelov for Grønland 
(Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af børneloven og lov om børns for-
sørgelse m.v.) (Jan I)
 
Lovforslaget har til formål at ophæve lov for Grønland om børns retsstilling og at ændre reg-
lerne om behandlingen af sager om faderskab og medmoderskab i retsplejelov for Grønland 
som følge af ikraftsættelse for Grønland af børneloven og lov om børns forsørgelse.
 
Ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet (Udbredelse af velfærdsaftaler på 
ældreområdet til flere kommuner) (Feb I)
  
Lovforslaget har til formål at udbrede muligheden for at blive velfærdsaftalekommune på æld-
reområdet til en række udvalgte kommuner. Dette ved at skabe hjemmel til, at flere kommuner 
kan frisættes fra størstedelen af den statslige lovgivning på ældreområdet inden for få hegnspæle. 
Formålet med frisættelsen er at give de pågældende kommuner mere fleksible rammer til at 
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tilrettelægge arbejdsgange og indsatser på ældreområdet på nye måder, der kan frigive tid til 
nærvær og omsorg til den enkelte ældre. Lovforslaget udmønter aftalen om udbredelse af vel-
færdsaftaler på ældreområdet mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk 
Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne fra juni 2022.
 
Lov om en helhedsorienteret indsats (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at skabe rammen for, at borgere med komplekse problemer kan få 
en helhedsorienteret udredning, afgørelse og indsats på tværs af social-, sundheds-, beskæftigel-
ses- og uddannelsesområdet med det samlede formål at bringe borgerne tættere på at kunne 
mestre deres eget liv og komme i beskæftigelse. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen mellem 
regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, 
Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og 
Kristendemokraterne om udmøntning af aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats 
for borgere med komplekse problemer fra juni 2022.
 
Ændring af lov om social service (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgan-
gen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte 
i forbindelse hermed om natten) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at skabe bedre vilkår for borgere med ordninger med kontant tilskud 
til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 3, og behov for overvågning og støtte i 
forbindelse hermed om natten og deres familier. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om 
finansloven fra 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti, Enhedslisten og Alternativet fra december 2019.
 
Ældrelov (Feb II)
  
Lovforslaget har til formål at skabe grundlaget for en bedre ældrepleje, hvor der er mere tid til 
omsorgen og plejen for de ældre, og hvor medarbejderne kan bruge deres faglighed og ressour-
cer mere hensigtsmæssigt. Det skal ske ved et grundlæggende opgør med den nuværende styring 
af området, som binder for meget af medarbejdernes tid i registrering og dokumentation. Loven 
skal understøtte, at bureaukrati og kontrol erstattes af øget tillid til medarbejderne og mere plads 
til fagligheden.
 
Ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn m.v. (Indførelse af specialeplanlæg-
ning på det specialiserede socialområde m.v.) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at muliggøre en udrulning af en national specialeplanlægning på det 
specialiserede socialområde. Lovforslaget vil bl.a. give bemyndigelse til udrulning af specialebe-
skrivelser, godkendelse af specialfunktioner og tildeling af rådgivningsfunktioner efter udbud. 
Herudover sikres de nødvendige beføjelser og bemyndigelser til kapacitetsstyring.
 
Redegørelse til Folketinget:
 
• Redegørelse om ældreområdet (Feb II)
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Statsministeren

Redegørelse til Folketinget:
 
• Redegørelse om rigsfællesskabet 2023 (Apr I)
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Sundhedsministeren

Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, 
sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 
(Skærpet straf ved ulovlige omskæringer af drengebørn, fælles visitation til den kommu-
nale hjemmesygepleje og akutfunktioner, ændring af sundhedspersoners rapporterings-
pligt i forbindelse med utilsigtede hændelser og ophævelse af Styrelsen for Patientkla-
gers pligt til at udgive en årsberetning) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at skærpe straffen ved ulovlige omskæringer af drenge under 18 år 
ved en særskilt bestemmelse herom i autorisationsloven. Lovforslaget har desuden til formål at 
forbedre kommunernes mulighed for tværkommunalt samarbejde i den kommunale hjemmesy-
gepleje som en del af styrkelsen af de kommunale akutfunktioner i regi af den nationale kvali-
tetsplan. Endvidere har Lovforslaget til formål at ændre sundhedspersoners rapporteringspligt 
i forbindelse med utilsigtede hændelser, således at der fremover alene er pligt til at rapportere 
utilsigtede hændelser med (faktisk) alvorlig eller dødelig konsekvens, potentielt alvorlig eller dø-
delig konsekvens samt øvrige hændelser, hvor sundhedspersonen vurderer, at der er et lærings-
potentiale. Endelig foreslås det, at den nuværende pligt for Styrelsen for Patientklager til at af-
give en årsberetning om sin virksomhed, ophæves.
 
Ændring af sundhedsloven (Mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforsøg 
ved hjertestop) (Okt II)
 
Lovforslaget har til formål at give borgere, som er fyldt 60 år, ret til på forhånd at kunne sige 
nej tak til at blive forsøgt genoplivet ved hjertestop. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen 
om Det gode ældreliv mellem alle Folketingets partier fra december 2020, der blev justeret i 
februar 2022.
 
Ændring af sundhedsloven (Styrket understøttelse af de offentlige vaccinationspro-
grammer) (Jan I)
 
Formålet med lovforslaget er at understøtte en høj tilslutning til vaccination i de offentlige vac-
cinationsprogrammer. Der foreslås dels en mere målrettet registerbaseret udsøgning og invita-
tion af personer i specifikke målgrupper for vaccination, dels at give behandlende sundhedsper-
soner mulighed for at identificere egne patienter med uudnyttede tilbud om vaccination og til-
byde individuel opfølgning i form af rådgivning om vaccination eller relevante behandlingstilbud 
i tilfælde af smitte.
 
Ændring af sundhedsloven og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenska-
belige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter (Smidi-
gere rammer for sundhedsforskning, mere information og selvbestemmelse til patienter 
og forsøgspersoner, Nationalt Forsøgsoverblik og Sundhedsdatastyrelsens overvåg-
nings- og analysefunktion) (Jan I)
 
Lovforslaget har til formål at styrke patienters og borgeres information og selvbestemmelse i 
forbindelse med biobankforskning og forskning i genetiske oplysninger og samtidigt skabe smi-
digere rammer for sundhedsforskning, særligt hvad angår forskning inden for nye teknologier, 
som f.eks. kunstig intelligens. Lovforslaget har endvidere til formål at præcisere Sundhedsdata-
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styrelsens myndighedsopgaver i forbindelse med drift af en central overvågnings- og analyse-
funktion, der udfører system- og netværksovervågning i sundhedssektoren. Lovforslaget er en 
udmøntning af dele af aftalen om en sundhedsreform mellem regeringen (Socialdemokratiet), 
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, 
Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokra-
terne og Liselott Blixt på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere fra maj 2022.
 
Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, 
lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og sundhedsloven (Indførelse af forbe-
holdt virksomhedsområde for sygeplejersker og udvidelse af jordemødres forbeholdte 
virksomhedsområde) (Jan II)
  
Lovforslaget har til formål at give sygeplejerskerne et selvstændigt virksomhedsområde og ud-
vide jordemødrenes nuværende virksomhedsområde. Lovforslaget er en udmøntning af dele af 
aftalen om en sundhedsreform mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Fol-
keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye 
Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne og Liselott Blixt 
på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere fra maj 2022.
 
Ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sund-
hedsfaglig virksomhed (Indførelse af en national kvalitetsplan for det nære sundheds-
væsen, smidigere regler for etablering og drift af regionsklinikker, mulighed for særligt 
vederlag til læger i områder med lægemangel, samt regler om fordeling af uddannelses-
forløb i speciallægeuddannelsen) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at tilvejebringe de juridiske rammer for den nationale kvalitetsplan 
for det nære sundhedsvæsen med bindende kvalitetskrav til indsatser, tilrettelæggelse og rådgiv-
ning heraf. Kvalitetsplanen skal bl.a. understøtte mere ensartet kvalitet i sundhedsindsatserne 
på tværs af landet som en del af omstillingen til det nære sundhedsvæsen. Derudover har lov-
forslaget til formål at sikre en særlig indsats for flere læger til områder med lægemangel ved at 
smidiggøre reglerne om etablering og drift af regionsklinikker og ved at give hjemmel til, at 
regionerne i områder med lægemangel kan indgå aftaler med alment praktiserende læger om et 
særligt vederlag. Endelig har lovforslaget til formål at give hjemmel til, at der kan opstilles kri-
terier for fordelingen af uddannelsesstillinger i speciallægeuddannelsen med det formål at styrke 
fordelingen af uddannelsesstillinger i speciallægeuddannelsen til bl.a. lægedækningstruede om-
råder. Lovforslaget er en udmøntning af dele af aftalen om en sundhedsreform mellem regerin-
gen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det 
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Al-
ternativet, Kristendemokraterne og Liselott Blixt på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere 
fra maj 2022.
 
Ændring af sundhedsloven (Bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, 
tilpasning af regler om indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre 
fortrolige oplysninger samt etablering af rammer for en national app-guide) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at sikre, at forældremyndighedsindehavere digitalt kan få adgang til 
flere af deres børns helbredsoplysninger. Lovforslaget skal samtidig sikre, at forældremyndig-
hedsindehavere ikke får adgang til børns helbredsoplysninger i tilfælde, hvor der er væsentlige 
hensyn til barnet, der taler imod. Denne del af lovforslaget er en udmøntning af dele af aftalen 
om en sundhedsreform mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
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Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borger-
lige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne og Liselott Blixt på vegne 
af arbejdsfællesskabet af løsgængere fra maj 2022. Lovforslaget har endvidere til formål at til-
passe sundhedslovens regler, bl.a. således at reglerne om indhentning og videregivelse af hel-
bredsoplysninger kommer til at modsvare hinanden således, at der ikke skal indhentes samtykke 
fra patienten i tilfælde, hvor der i anden lovgivning er pligt til at videregive oplysningerne. Lov-
forslaget har desuden til formål at muliggøre, at der kan etableres et nyt nævn, der får til opgave 
at vurdere, om sundhedsapps kan anbefales og vises for borgere og sundhedsfagligt personale i 
en national guide for sundhedsapps.
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Transportministeren

Ændring af lov om private fællesveje (Kabler m.v. til brug for elektroniske kommunika-
tionsnet) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at give kommunalbestyrelserne hjemmel til at træffe bestemmelse 
om udrulning af kabler til elektroniske kommunikationsnet på private fællesveje på landet i de 
tilfælde, hvor ledningsejeren og arealejeren ikke kan opnå enighed herom.
 
Ændring af færdselsloven (Undtagelse til hegningspligt i områder med udsatte dyr og 
ophævelse af særlige regler om sluttet optog m.v.) (Okt I)
 
Lovforslaget har til formål at ensrette reglerne for hegningspligt i naturnationalparker og i andre 
områder med udsatte dyr. Formålet er endvidere at indføre en undtagelsesbestemmelse til færd-
selslovens hegningspligt, når der i områderne som udgangspunkt ikke er adgang for motoriseret 
trafik. Lovforslaget har desuden til formål at præcisere færdselslovens regler for sluttede optog.
 
Lov om tid (Okt II)
 
Den gældende lov om tidens bestemmelse efterleves ikke i praksis. De fleste lande i verden har 
siden 1970'erne forpligtet sig til at følge den såkaldte UTC-tid, som også i praksis anvendes i 
Danmark. Der foreslås på den baggrund en ny lov om tid, som fastlægger tiden i Danmark 
baseret på UTC-tiden.
 
Ændring af jernbaneloven og lov om DSB (Revision af reglerne på jernbaneområdet) 
(Nov I)
 
Formålet med lovforslaget er dels at sikre korrekt implementering af EU-reguleringen på jern-
baneområdet, dels at forbedre og opdatere regelgrundlaget i jernbaneloven. Der er hovedsageligt 
tale om præciseringer af gældende bestemmelser. Det foreslås dog at indføre enkelte nye rammer 
i loven, bl.a. om regler for farligt gods, og om Banedanmarks mulighed for udlejning af ERTMS-
udstyr.
 
Ændring af færdselsloven (Indførelse af ledsaget øvelseskørsel som led i ny køreuddan-
nelse) (Nov I)
 
Lovforslaget fremsættes som led i arbejdet med indførelsen af en ny køreuddannelse og inde-
bærer en ændring af færdselsloven, der skaber hjemmel til at indføre ledsaget øvelseskørsel som 
en del af køreuddannelsen, så eleven undervejs i uddannelsesforløbet får mulighed for at øve 
sig sammen med en ledsager.
 
Ændring af postloven (Rammer for den fremtidige postbefordring og dens finansiering 
samt placering af brevkasser m.v.) (Jan II)
 
Formålet med lovforslaget er at fastlægge nye rammer for tilrettelæggelsen af den fremtidige 
postbefordring. Dertil kommer forslag om ændringer og præciseringer i et antal øvrige bestem-
melser i postloven.
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Lov om rammerne for udvikling af Københavns lufthavn, Kastrup (Feb I)
 
Formålet med lovforslaget er at skabe de lovgivningsmæssige rammer for en optimering af are-
alanvendelsen i Københavns Lufthavn. Med lovforslaget foreslås etablering af rammerne for en 
ændring af udformningen af tværbanen og en mere fleksibel regulering af arealanvendelsen. 
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om gode rammer for udvikling af Københavns Luft-
havne mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative 
Folkeparti og Liberal Alliance fra december 2021.
 
Ændring af lov om private fællesveje og færdselsloven (Køretøjsejeres mulighed for 
etablering af ladepunkter på vej- og parkeringsarealer samt afstandskrav ved overhaling 
af lette trafikanter) (Feb I)
 
Formålet med lovforslaget er at understøtte den grønne omstilling af transportsektoren ved at 
tilvejebringe en retlig ramme, som sikrer en nem adgang for ejere af elektriske køretøjer til at 
etablere ladepunkter til opladning af deres køretøjer i tilknytning til de vej- og parkeringsarealer, 
som de bor ved. Lovforslaget har derudover til formål at øge trygheden for de lette trafikanter 
ved, at der i færdselsloven indføres et afstandskrav på 1,5 meter ved et motorkøretøjs overhaling 
af lette trafikanter på landeveje.
 
Ændring af færdselsloven og lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (Im-
plementering af ændringer til direktiv om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kon-
trollen med forsikringspligtens overholdelse) (Feb I)
 
Lovforslaget har til formål at implementere EU-regler om ansvarsforsikring for motorkøretøjer 
og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (motorforsikringsdirektivet). Lovforslaget 
skal sikre implementering af bestemmelser om anvendelsesområde, beskyttelse af skadelidte i 
tilfælde af et forsikringsselskabs konkurs (dækning ved garantiordning) samt forsikringsselska-
bernes anvendelse af erstatningshistorikerklæringer i forbindelse med et forsikringstilbud.
 
Ekspropriationsproceslov (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at styrke borgernes retssikkerhed ved ekspropriation gennem en for-
enkling af processen ved kommunal ekspropriation. Desuden har lovforslaget til hensigt at 
samle de processuelle regler for ekspropriation på det statslige og det kommunale område i én 
lov. Endelig foreslås det, at der oprettes et nyt Klagenævn for ekspropriation og taksation.
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Uddannelses- og forskningsministeren

Ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsba-
cheloruddannelser og forskellige andre love (Regulering af beløb, som studerende kan 
modtage som erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb og ulønnet prak-
tik m.v., harmonisering af regler om strategiske rammekontrakter og ingen prækvalifi-
kation ved overdragelse af uddannelser inden for samme geografiske område) (Okt I)
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at give mulighed for at satsregulere beløb, som studerende kan 
modtage som erkendtlighed fra private eller offentlige arbejdsgivere under ulønnede projektori-
enterede forløb og ulønnet praktik m.v. Lovforslaget indeholder derudover forslag om, at be-
tegnelsen strategisk rammekontrakt indarbejdes i alle institutionslovene på ministeriets område 
samt regler for en uddannelsesinstitutions overdragelse af en uddannelse eller et uddannelses-
udbud til en anden uddannelsesinstitution inden for det samme geografiske område.
 
Ændring af lov om aktiviteter i det ydre rum (Begrænsning af ikke-statslige større raket-
opsendelser og opsendelser af rumgenstande) (Nov I)
 
Lovforslaget har til formål at indføre et forbud mod, at ikke-statslige operatører kan foretage 
større raketopsendelser eller opsende rumgenstande i den danske stat samt uden for et myn-
dighedsområde, når opsendelsen foretages på dansk fartøj eller indretning eller af danske ope-
ratører.
 
Ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsba-
cheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om 
maritime uddannelser og forskellige andre love (Virtuel udveksling ved videregående 
uddannelser) (Feb I)
 
Lovforslaget har til formål at gøre det muligt, at studenterudveksling kan gennemføres som helt 
eller delvist virtuelle forløb og kan samtidig indeholde ændringer af tilskudsmodellen ved fysiske 
og virtuelle udvekslingsforløb.
 
Ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, lov om universite-
ter, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om vi-
deregående kunstneriske uddannelser og lov om maritime uddannelser (Ændring af op-
tagelsessystemet til de videregående uddannelser) (Feb II)
 
Lovforslaget har til formål at forbedre elementer af optagelsessystemet til de videregående ud-
dannelser, herunder ændringer, der understøtter et bedre match mellem ansøger og uddannelse.
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Udenrigsministeren

Redegørelser til Folketinget:
 
• Arktisk Redegørelse 2022 (Okt I)

 
• Redegørelse om EU-samarbejdet (Okt II)

 
• Redegørelse om udvalgte internationale organisationer (OSCE, Østersørådet og Europarå-

det) (Mar I)
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Udlændinge- og integrationsministeren

Lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård (Okt I)
  
Lovforslaget har til formål at indføre hjemmel til, at der kan ydes kompensation til naboerne 
omkring Udrejsecenter Kærshovedgård, som oplever gener og utryghed som følge af naboska-
bet til centret. Forslaget vil således indeholde bestemmelser om, at de nærmeste naboer til Kærs-
hovedgård tilbydes mulighed for at sælge deres ejendom til staten eller at modtage et engangs-
beløb, mens de naboer, der ligger længere væk, tilbydes et engangsbeløb, der vil afhænge af 
afstanden til Kærshovedgård.
 
Ændring af udlændingeloven (Indskrænkning af retten til at drive virksomhed i visse 
tilfælde ved overtrædelse af reglerne om beskæftigelse af udlændinge og ophævelse af 
muligheden for forlængelse af opholdstilladelse for greencardhavere m.v.) (Okt I)
 
Formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel til at indskrænke retten til at drive virksomhed 
i visse tilfælde ved overtrædelse af reglerne om beskæftigelse af udlændinge og at ophæve mu-
ligheden for forlængelse af opholdstilladelse for greencardshavere og deres medfølgende fami-
liemedlemmer. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 189A fra folketingsåret 2021/22.
 
Lov om indfødsrets meddelelse (Okt II)
 
Lovforslaget har til formål at tildele dansk indfødsret, da dansk indfødsret tildeles ved lov. Lov-
forslaget vil derfor indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk indfødsret. 
Under lovforslaget opregnes de personer, der er optaget på lovforslaget, med navns nævnelse 
og bopælskommune.
 
Ændring af udlændingeloven (Udmøntning af aftale om styrket international rekrutte-
ring) (Okt II)
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at indføre en ny midlertidig supplerende beløbsordning, at ud-
vide fast-track-ordningen, at indføre et automatisk jobsøgningsophold til dimittender og samti-
dig ophæve etableringskortordningen, at udvide positivlisten for personer med en videregående 
uddannelse og at udvide Startup Denmark-ordningen. Lovforslaget udmønter aftalen om styrket 
international rekruttering mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folke-
parti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri-
stendemokraterne fra juni 2022.
 
Ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Ændring af udvisningsreglerne 
samt indsættelse af reglerne om udvisning af udlændinge omfattet af EU-reglerne) (Nov 
I)
 
Lovforslaget forventes for det første at indeholde forslag til ændringer af udvisningsreglerne, 
således at udlændinge, der idømmes en ubetinget fængselsstraf, altid skal udvises, medmindre 
det med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Det vil gælde uan-
set varigheden af udlændingens ophold, længden af den idømte straf og kriminalitetens art. Lov-
forslaget vil for det andet indeholde forslag til regler, der indarbejder reglerne om ud- og afvis-
ning af udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed. Der vil alene være tale 
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om, at regler i EU-opholdsbekendtgørelsen indarbejdes i udlændingeloven, og denne del af lov-
forslaget vil ikke indebære ændringer af gældende ret.
 
Ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven og straffeloven og ophævelse af lov om vi-
dereførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtrædelse 
af Den Europæiske Union uden en aftale (Ændring af reglerne om frihedsberøvelse og 
varetægtsfængsling, hjælp til hjemrejse og hjemrejsestøtte, ophævelse af Brexit-borger-
loven samt ændring af revisionsbestemmelse) (Nov I)
 
Lovforslaget indeholder forslag om en række mindre justeringer af teknisk karakter i hjemrejse-
loven, udlændingeloven og straffeloven. Lovforslaget indeholder dernæst forslag om at indføre 
nye regler om hjælp til hjemrejse og om at ændre de gældende regler om hjemrejsestøtte. Lov-
forslaget indeholder endvidere forslag om ophævelse af Brexit-borgerloven. Endelig har lov-
forslaget til formål at udsætte tidspunktet for revision af loven om indførelse af mulighed for 
overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredje-
lande.
 
Ændring af udlændingeloven (Ændring af beskæftigelseskravet for opnåelse af tidsube-
grænset opholdstilladelse og reglen om tidsubegrænset opholdstilladelse til unge under 
uddannelse eller i fuldtidsbeskæftigelse m.v.) (Dec II)
 
Lovforslaget vil indeholde forslag til ændringer, der betyder, at læretid/praktik i et vist omfang 
kan indgå ved beregningen af beskæftigelseskravet, der stilles for opnåelse af tidsubegrænset 
opholdstilladelse. Denne del af lovforslaget er opfølgning på beslutningsforslag nr. B 212 fra 
folketingsåret 2020/21. Lovforslaget vil endvidere indeholde forslag om at justere reglen om 
den særlige adgang til tidsubegrænset opholdstilladelse til unge udlændinge under 19 år, således 
at der vil kunne meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, uanset at den unge ikke uafbrudt 
har været i uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen. Lov-
forslaget vil også indeholde forslag om, at kravet om bestået medborgerskabsprøve også anses 
for opfyldt med en bestået indfødsretsprøve. Endvidere vil lovforslaget indeholde forslag om, 
at ikke kun fængselsstraf, men også gentagne bøder vil indebære en karensperiode for opnåelse 
af tidsubegrænset opholdstilladelse. Lovforslaget vil endelig indeholde forslag om at tydeliggøre 
reglerne om forlængelse af opholdstilladelse.
 
Ændring af udlændingeloven (Udvidet kontrol ved udlændingemyndighedernes be-
handling af sager m.v. samt gennemførelse af interoperabilitetsforordningerne og op-
følgning på EU-Domstolens dom af 24. november 2020 i de forenede sager C-225/19 og 
C-226/19) (Jan II)
 
Lovforslaget indeholder en række kontrolelementer på udlændingeområdet, herunder udvidelse 
af adgangen til indsamling af oplysninger i asylsager, krav om personligt fremmøde og fremvis-
ning af pas i alle sagstyper og mulighed for brug af anonyme IP-adresser m.v. Derudover vil 
lovforslaget skabe hjemmel til, at Danmark kan gennemføre forordninger om interoperabilitet 
samt opfølgning på EU-Domstolens dom af 24. november 2020 i de forenede sager C-225/19 
og C-226/19.
 
Ændring af integrationsloven m.fl. (Indførelse af egenbetaling for udvalgte tolkeydelser 
for udlændinge, der har opholdt sig i landet i tre år) (Feb II)
  
Lovforslaget har til formål at indføre egenbetaling for personer med mere end tre års bopæl i 
Danmark inden for den nuværende tolkeordning, hvor myndighederne anviser tolke, når det 
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vurderes nødvendigt. Med lovforslaget lægges der endvidere op til, at de personer, der ønsker 
en anden tolk end den, som den offentlige myndighed på ovennævnte områder har anvist, selv 
skal afholde udgifterne hertil – også selv om den pågældende ikke har haft bopæl i landet i tre 
år.
 
Ændring af udlændingeloven, lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fy-
siske og juridiske personer, hjemrejseloven og repatrieringsloven (Øget kontrol med ter-
rordømte og radikaliserede udlændinge uden lovligt ophold i Danmark samt udlæn-
dinge, der ønsker at repatriere m.v.) (Feb II)
 
Lovforslaget indeholder en række kontrolelementer på udlændingeområdet, herunder bedre 
kontrol med terrordømte og radikaliserede udlændinge, forbedret adgang til udveksling af op-
lysninger m.v. ifm. varetagelsen af opgaver efter lov om forbud mod modtagelse af donationer 
fra visse fysiske og juridiske personer samt øget kontrol ved behandling af ansøgninger om 
repatrieringsstøtte. Herudover lægges der med lovforslaget op til at ændre reglerne om autori-
sationsophold.
 
Lov om indfødsrets meddelelse (Apr II)
 
Lovforslaget har til formål at tildele dansk indfødsret, da dansk indfødsret tildeles ved lov. Lov-
forslaget vil derfor indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk indfødsret. 
Under lovforslaget opregnes de personer, der er optaget på lovforslaget, med navns nævnelse 
og bopælskommune.
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